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Modul I: Målsætning, status og kort 

Målsætning 

Målsætningen er udarbejdet af skovfoged Leif Lauridsen og ejer i forbindelse denne drifts-

plan. Der henvises i øvrigt til ”Plejeplan for Allindelille Fredskov, 2013-2017” af Peter Friis 

Møller, som udover at være en plejeplan også er en detaljeret gennemgang af skovens 

historie, biologi med meget mere.  

Målsætningen er indsat efterfølgende i fane 1. 

 

Skovkort 

Kortet er udarbejdet på baggrund af en registrering af skoven i 2015. Oplysninger fra det 

gamle kort fra 1999 blev brugt ved registreringen. Skoven er nyregistreret med hensyn til 

bevoksningsgrænser, arealer, anvendelser, anlægsår, spor, fortidsminder mm ud fra orto-

foto optaget i 2014 samt ved gennemgang i skoven. Kortet er digitaliseret i programmet 

MapInfo og derefter udtegnet på en plotter. Statusmaterialet er udarbejdet november 

2015. 

Skovkortene er indsat under fane 2. 

 

Bevoksningsbeskrivelse  

Bevoksningsbeskrivelsen indeholder oplysninger om de enkelte bevoksninger med blandt 

andet afdeling, litra, anvendelse og hvis det er relevant også oplysninger om anlægsår, 

højde, diameter, vedmasse mm. 

 

Bevoksningsdata er inddateret i planlægningssystemet Tauron, der foretager beregning, 

sammenstilling og udskrift af tabeller. Bevoksningshøjden er kontroleret i samtlige be-

voksninger af HedeDanmark. Diametre, vedmasser mm. er beregnet til statusår 2015 ved 

hjælp af standard tilvækstoversigter i Tauron.  

Bevoksningsbeskrivelsen er indsat under fane 3. 

 

Sammendrag 

Der er udarbejdet følgende sammendrag for skoven: 

• Grafisk arealfordeling viser aldersklasser i de forskellige driftsklasser. 

• Arealtabel, der viser den træartsvise arealfordeling summeret til 

driftsklasse.  

• Aldersklassetabeller på driftsklasse og træartsniveau for hver driftsklasse fordelt til 

forskellige 10-års aldersklasser. 
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Målsætning for Allindelille Fredskov 

 

Overordnede mål 

Det overordnede mål fra Danmarks Naturfonds side er at sikre og udbygge naturværdi-

erne i Allindelille Fredskov på kort og lang sigt, herunder at opfylde Natura2000-målsæt-

ningerne.  

 

Skovens biologiske mangfoldighed ønskes højnet og derfor dyrkes skoven efter natur-

nære principper.  

 

Delmål 

Skovudviklingstyper 

I skoven er udpeget skovudviklingstyper som skal sikre, at den langsigtede bevoksnings-

type inddrages i den daglige skovdrift. I skoven ønskes nedenstående skovudviklingsty-

per og deres udbredelse fremgår af temakortet.  

• Bøg med ask og ær 

• Ask og rødel 

• Skoveng 

 

Løvtræ 

Løvtræsandelen er 100%. Der er kun enkelte individer af nåletræ. Disse gamle enkeltindi-

vider er formodentlig de sidste i skoven. Der kultiveres ikke med nåletræ, og frøformering 

finder tilsyneladende ikke sted. 

I bøgeskoven søges en varieret og overvejende lys tilstand. 

Ær søges bekæmpet. 

 

Naturbeskyttelse 

For at højne skovens naturværdi øges andelen af lysåbne arealer i kommende planperi-

ode fra nuværende 12% til 16%. (Moserne er p.t. regnet for bevoksede arealer.) 

Planen skal sikre udvikling og pleje af sammenhængende kalkoverdrev og løvenge i sko-

vens centrale del. 

Der søges opbygget store mængder dødt ved. Gamle træer og spredte vindfælder beva-

res til naturligt henfald. 

Vandstandsforholdene søges optimeret og genoprettet hvor det er muligt. 

 





Signaturer

Hede, eng, krat m.m.

Andet løvtræ

Andet nåletræ og fyr
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Nøglebiotopsregistrering 

 

Naturstatus 

Skoven ejes af Danmarks Naturfond. Den beskrives botanisk set som et af landets mest 

artsrige og særegne skovområder. Her, som eksempel berømmet af Detlev Müller:  

 

”Allindelille Fredskov, den søde musik i navnet genkalder hos botanikere og entomologer 

mindet om solåbne, blomsterrige sletter mellem buske af rødbladet kornel og lave, knud-

rede, sært forvredne bøge med mærkelig guldgule blade. Her på de blomsterrige sletter 

har Raunkiær fundet Danmarks største artstæthed. Her på de lune lysninger fandtes 

mange sjældne planter: Gøgeurter, gyvelkvæler, slangetunge - og over de åbne sletter 

flagrede sommerfugle, som ikke forekommer andre steder i Danmark” (Müller 1950 s. 77) 

og ” … Vi har altså i dette skovområde på i alt 57 ha ca. ¼ af Danmarks arter af højere 

planter; det er ganske enestående, en lignende artsrigdom på så lille et område kan vel 

træffes andre steder, bl.a. i troperne, men i hvertfald ikke i Danmark” (Müller 1950 s. 79).  

 

Allindelille Fredskov er på i alt 57 ha hvoraf de ca. 45 ha er bevokset. Bøg er den altdomi-

nerende træart, men med indblanding af blandt andet ask, ær, fuglekirsebær mm. Der fin-

des en del træbevoksede moser samt lysåbne sletteområder. Terrænet er højtliggende 

og bakket med hhv. Ravnebakken på 73 m og Bøgebjerg på 71 m o. h. som de højeste 

og omkring 60 m som den laveste kote, bortset fra vådområderne. Området er præget af 

højtliggende kalkaflejringer. 

 

Hele skoven er fredet ”Reg. nr.: 02029.01. Fredningen vedrører: AlIindeliIIe Fredskov”  

og er en del af Natura 2000-område nr. 158, som er identisk med Habitatområde H139. 

Se også temakort.   

 

Definition af nøglebiotoper 

Hele skoven kunne registreres som nøglebiotop, men i nøglebiotoper og nøgleelementer 

er ved denne registrering defineret som:  

• Områder der er vigtige for bevarelse af den biologiske værdi i skoven, fordi de in-

deholder eller kan forventes at indeholde naturtyper, strukturer, elementer eller 

arter, der er med til at sikre den biologiske mangfoldighed. 

• Alle arealer underlagt Naturbeskyttelseslovens §3 eller Skovlovens §27 og §28. 

(Uddrag af Naturbeskyttelsesloven samt Skovlovens ses i Bilag 1.) 

• Alle fredede fortidsminder. 
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Nøglebiotoper kan således defineres som biologiske og/eller kulturhistoriske værdifulde 

områder, og registreringen sker dels med udgangspunkt i objektive kriterier, men også på 

baggrund af en vurdering af de konkrete forhold i den aktuelle skov.  

 

Registrering 

Registreringen af nøglebiotoper er foretaget ved gennemgang af skoven i 2015. Registre-

ringen er baseret på oplysninger om beskyttede naturtyper, fortidsminder, fredninger mv. 

hentet fra Danmarks Miljøportal. Disse samt nye nøglebiotoper og -elementer er kontrol-

leret og registreret i skoven.  

 

Digitalisering 

Nøglebiotopernes placering er digitaliseret på skovkortet i Landinfo. Der er udtegnet et 

skovkort med tematisering af nøglebiotoperne og med biotopernes løbenumre. 

 

Løbenummeret refererer til en tilhørende hensynsliste, hvor de enkelte biotoper er be-

skrevet kortfattet. For hver biotop er der fastlagt en målsætning og forslået en plejeind-

sats, hvor en sådan er oplagt.  

 

Nøglebiotoper i skoven 

De registrerede nøglebiotoper i skoven er: 

 

• Moser, 5,4 ha  

• Lysåbene arealer, 5,8 ha. 

• Sø, 1,7 ha. 

• Oldtidsagre, 1,1 ha. 

• Diverse hensyn, jordfaldshul, 0,08 ha. 

• Stendiger, 3090 meter langt. 

 

Det anbefales i øvrigt at tage følgende hensyn i den daglige drift:  

 

• Gamle træer bevares til naturligt henfald. 

• Dødt ved efterlades til naturlig henfald. 

 

De enkelte nøglebiotopers placering fremgår af temakortet og er kort beskrevet i tilhø-

rende hensynsliste, som indeholder en kort statusbeskrivelse.  



Arealplanlægningen Viborg, Orbicon A/S 3 af 6 

November 2015 

 

Generel beskrivelse 

Nedenfor er en generel beskrivelse af de registrerede nøglebiotoper med hvad bioto-

perne bibringer skoven af værdi, trusler mod nøglebiotoperne samt hvordan man bevarer 

og beskytter dem.  

 

Overdrev 

Værdi 

Overdrev er opstået ved græsning med husdyr på steder, hvor det har været besværligt 

at dyrke jorden. Derfor findes overdrev ofte på stenede arealer og skrænter. Overdrevene 

er en tør og lysåben naturtype domineret af lave urter, græsser og halvgræsser. Der kan 

desuden også findes buske og træer, der kan modstå græsning f.eks. tjørn og enebær. 

Hvor hederne typisk opstår på sure og i forvejen næringsfattige jorder, findes overdrev ty-

pisk på jorder, hvor udgangspunktet er bedre. 

 

Hjortevildtet nyder godt af græssede arealer som overdrev, da græsningen sikrer friske 

græsser og urter. 

 
Trusler 

Overdrev er sårbare over for ændringer i lysforholdene ved tilgroning med højere græs-

ser, træer og buske. 

 
Bevarelse 

Overdrev er afhængige af pleje ved afgræsning for at bibeholde de lysåbne forhold. 

 

Moser 

Værdi 

Moser findes i områder, hvor grundvandsspejlet står så højt, så jorden er vandmættet. 

Vegetationen i mosen er højere end i engen, den afgræsses og slås ikke, og der er ofte 

tuedannelse. Planterne er tilpasset de varierende vandstandsforhold hen over året og 

størstedelen af planterne er flerårige. 

 

Mange forskellige dyrearter er tilknyttet moserne – og der findes således ofte mange in-

sekter, padder og fugle. Også råvildtet søger føde og dækning i moserne. Desuden kan 

der findes sølehuller i moserne. 
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Trusler 

Moserne er sårbare over for sænkninger i vandstanden som følge af dræning, hvilket kan 

medføre øget tilgroning med træer og buske. 

 
Bevarelse 

En tilstrækkelig høj vandstand er nødvendig for at bevare moserne, og en høj vandstand 

vil sikre moserne mod tilgroning. Da vandstanden ofte ikke er tilstrækkelig høj, vil rydning 

af opvækst af træer og buske ofte være nødvendigt for at bibeholde moserne lysåbne. 

 

 

Skovsumpe 

Værdi 

Ellesumpe, askesumpe, birkesumpe og andre skovbevoksede sumpe findes på vand-

mættede arealer, som er groet til i træarter, der kan tåle den høje vandstand. Disse våde 

arealer i skoven er ofte ikke så intensivt udnyttede, og der forekommer derfor ofte en stor 

mængde dødt ved. Dette bidrager til et rigt dyre- og planteliv. 

 
Trusler 

Skovsumpene er sårbare over for afvanding, hvilket ødelægger den specielle flora og 

fauna. Askesumpene er sårbare over for svampesygdommen asketoptørre, der slår 

askene ihjel, så arealerne overtages af andre træarter.  

 
Bevarelse 

Skovsumpene bevares ved at sikre et tilstrækkeligt højt vandspejl. Kørsel er oftest be-

sværligt i det bløde terræn, og bør undgås. 

 

Søer og vandhuller 

Værdi 

Vand er et vigtigt element for dyrene i skoven – og specielt insekter, padder og fugle er 

afhængige af de våde naturtyper. Overgangszonen mellem søer samt vandhuller og sko-

ven eller de lysåben naturtyper indeholder desuden en stor biologisk mangfoldighed.   

 

Trusler 

Tilgroning med træer langs søens eller vandhullets kanter kan gøre, at søen eller vand-

hullet overskygges. Det kan mindske lysindfaldet til søen og dermed sænke temperaturen 

samtidig med at træerne skaber læ om søen og dermed mindsker omrøring af vandet. 
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Bevarelse 

Ved at friholde syd-kanten af søen eller vandhullet for træer, sikres lysindfaldet og der-

med opvarmningen af vandet, der bl.a. er med til at sikre en hurtigere udvikling af padder-

nes æg og yngel og dermed større overlevelsesrate. Desuden bør vest-kanten friholdes 

for træopvækst, da vindpåvirkningen er vigtig for bl.a. at friholde vandoverfladen for ande-

mad, som gør vandet mørkt og koldt og skygger undervandsplanter væk. Desuden sikrer 

vinden omrøring og dermed iltning af vandet. 

 

Gammel overmoden løvskov 

Værdi 

Gamle bevoksninger af løv, der er begyndt at forfalde, har en særlig naturmæssig værdi. 

Bevoksningerne udgør et led i skovens cyklus, der ofte mangler, og de har derfor en stor 

betydning for svampe, laver, insekter og fugle. 

 

Trusler 

Den største trussel mod gammel overmoden løvskov er afdrift af bevoksningen. 

 

Bevarelse 

Bevarelsen kan sikres gennem udlæggelse af skoven til urørt skov, gennem skånsom 

drift eller gennem gradvis foryngelse af bevoksningen. 

 

Store gamle træer og dødt ved 

Værdi 

Store gamle træer og dødt ved bør bevares, da der er mange svampe, laver, mosser, in-

sekter, fugle og nogle gange også flagermus tilknyttet træerne. De gamle træer, der er 

ældre end den gængse omdriftsalder samt de gamle overmodne træer og det døde ved 

er led, der mangler i de fleste skove. Der findes mere end 1000 vedborende arter af 

svampe, insekter mm i Danmark. Det er derfor vigtigt at bevare gamle træer og dødt ved, 

hvor det findes. Bløde løvtræarter som birk, el og asp har kortere levetid end f. eks. bøg 

og eg, og giver dermed hurtigere mulighed for blandt andet redehuller til flagspætter og 

mejser. 

 
Trusler 

Store træer fældes. Dødt ved bliver udnyttet til flis. 
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Bevarelse 

Gamle træer og dødt ved efterlades og bør ikke udnyttes. 

 

Yngle- og opholdssteder for dyr 

Værdi  

Der bør tages hensyn til dyrenes muligheder for yngle- og opholdssteder, og de eksiste-

rende, som ofte bruges gennem flere år, bør bevares. Træer med spættehuller er vigtige 

for hulrugende fugle, ligesom træer med rovfuglereder, myretuer og rævegrave ligeledes 

bør bevares. 

 

Trusler 

Truslen mod redetræer er fældning. Kørsel på myretuer og ræve/grævlinggrave ødelæg-

ger disse. 

 

Fortidsminder 

Værdi 

Gravhøje, hulveje, sten- og jorddiger og andre fortidsminder har både en historisk men 

ofte også en biologisk værdi. Fortidsminderne i skoven er ofte godt bevarede, fordi der 

ikke har været den samme mængde jordbearbejdning som i det åbne land. 

 

Trusler 

Fortidsminderne kan blive skadet af jordbearbejdning og kørsel, men ofte er tilgroning af 

fortidsminderne et større problem. Når træer på gravhøjen eller jorddiget vælter, ødelæg-

ger rødderne fortidsminderne. 

 

Bevarelse 

Bevarelsen af fortidsminderne sikres først og fremmest gennem tydeliggørelse af dem i 

terrænet, så de ikke overses. Dette sikres ved at fjerne træer fra gravhøje og diger, hvil-

ket desuden beskytter fortidsminderne imod rodvæltere. 

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at lade træer på et dige være for at beskytte 

det mod jordbearbejdning på en tilstødende mark. 

 





Signaturer
Nøglebiotoper

Jorddige
Stengærde

Kulturspor

Vandløb
Tilgroningsgrøft

Dødt ved

Kildevæld

Kulturminde

Stort træ

Særlig sten

Særligt træ

Ynglested

Bevoksning

Diverse hensyn

Krat

Kulturminde

Lysåbent areal

Planter

Rødlistet art

Skovsump

Vand

Ynglested

Urørt skov

Naturpleje



Allindelille Fredskov

Allindelille Fredskov

Ejendom:

Skov: Hensynsliste

ID Areal
ha

Længde
meter

Afd
litra

Type Navn

16-11-2015

10 0,00 3.090 Kulturminde STENGÆR1 a

1 b

1 c

2 a

2 b

3 a

4 a

5 a

5 b

10 a

10 b

10 c

11 a

11 b

11 c

11 d

999 a

Målsætning og plejetiltag Bevar og beskyt stendiget. Nedskæring af ny træopvækst på 
diget.

Beskrivelse Stendige der omkranser skoven. Tilstanden er meget varierende 
og spænder fra helt originalt til sammenfaldet og tilgroet.

.

11 0,38 Vand MOSE1 b

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er en våd mose med en høj andel af dødt ved.Der 
foretages ingen egentlig pleje. efterlades urørt.

Beskrivelse Askemose, §3 areal. Flertallet af askne er døde, opvækst af krat. 
Herunder meget pil.

.

12 0,61 Vand MOSE2 b

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er en våd mose med en høj andel af dødt ved.Der 
foretages ingen egentlig pleje. efterlades urørt.

Beskrivelse Lysbjerg Mose. Aske/elle mose. Bestående af spredt ASK og 
REL. Flertallet af askene er døde. Tæt undervækst.

.

13 0,46 Lysåbn LYSÅBEN3 b

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er sammenhængende kalkoverdrev og løvenge 
med lav nærringsindhold. Arealet plejes ved årlig høslet. Al slået 
materiale bortbringes.

Beskrivelse Åben slette med spredte ældre træer.

.

14 0,02 Vand MOSE4 a

Målsætning og plejetiltag Pil skoves

Beskrivelse Mindre mose/sump. Under tilgroning af særligt pil.

.

24 0,08 Diverse hensyn DIVHENSYN4 a

Målsætning og plejetiltag Ingen særlig pleje

Beskrivelse Jordfaldshul. "Fandens Kedel"

.

16 1,60 Vand MOSE6 b

Målsætning og plejetiltag Plejes med løbende skovning af randtræer

Beskrivelse Dams mose, §3 areal. Færdsel i mosen frarådes, da der er 
særdeles sjælden flora. Problemer med begyndende tilgroning.

.

26 0,33 Lysåbn LYSÅBEN6 c.
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Allindelille Fredskov

Ejendom:

Skov: Hensynsliste

ID Areal
ha

Længde
meter

Afd
litra

Type Navn

16-11-2015

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er sammenhængende kalkoverdrev og løvenge 
med lav nærringsindhold. Arealet plejes ved årlig høslet. Al slået 
materiale bortbringes.

Beskrivelse Kaspersens Slette. Slette med spredte ældre træer.

17 1,03 Lysåbn LYSÅBEN7 a

7 b

7 c

7 d

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er sammenhængende kalkoverdrev og løvenge 
med lav nærringsindhold. Arealet plejes ved årlig høslet. Al slået 
materiale bortbringes.

Beskrivelse Thomas Park m.v.  Større åben slette. Litra J ryddet i 2014. 
Enkeltstående træer spredt på arealet.

.

27 0,48 Lysåbn LYSÅBEN7 g

7 h
Målsætning og plejetiltag Målsætningen er sammenhængende kalkoverdrev og løvenge 

med lav nærringsindhold. Arealet plejes ved årlig høslet. Al slået 
materiale bortbringes.

Beskrivelse Slette med enkeltstående træer.

.

19 0,25 Lysåbn LYSÅBEN9 a

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er sammenhængende kalkoverdrev og løvenge 
med lav nærringsindhold. Arealet plejes ved årlig høslet. Al slået 
materiale bortbringes.

Beskrivelse Mos stolen. Slette med enkeltstående træer.

.

29 0,80 Vand MOSE9 c

9 d
Målsætning og plejetiltag Målsætningen er en våd mose med en høj andel af dødt ved.Der 

foretages ingen egentlig pleje. efterlades urørt.

Beskrivelse Storke Mose, §3 areal. Mose med spredt opvækst og områder 
med rørskær. Stor andel af dødt ved. Primært ask.

.

39 0,14 Vand MOSE9 e

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er en våd mose med en høj andel af dødt ved.Der 
foretages ingen egentlig pleje. efterlades urørt.

Beskrivelse Sildedamshullet §3 areal. Mindre mosehul.

.

110 1,05 Vand MOSE10 c

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er en våd mose med en høj andel af dødt ved.Der 
foretages ingen egentlig pleje. efterlades urørt.

Beskrivelse Kastrup mose. Større åben mose med spredt opvækst. Største 
delen af askene der har været "hovedtræart" er døde.

.

210 0,15 Vand MOSE10 d

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er en våd mose med en høj andel af dødt ved.Der 
foretages ingen egentlig pleje. efterlades urørt.

Beskrivelse Bøgebjerg mose. Åben mose/sump.

.

111 1,11 Kulturminde OLDTIDSAGR10 a

11 a

999 a
Målsætning og plejetiltag Målsætningen er at bevare og beskytte oldtidsagrene. Ingen tung 

færdsel på arealet.

Beskrivelse Tidligere oldtidsagre i nord sydgående retning. Ses tydeligt i 
snedække.

.

211 3,26 Lysåbn LYSÅBEN11 a

11 b

11 c

999 a

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er sammenhængende kalkoverdrev og løvenge 
med lav nærringsindhold. Arealet plejes ved årlig høslet. Al slået 
materiale bortbringes.

Beskrivelse Areal udlagt til skovgræsning, med formål at fremme og bevarer 
arter der trives i den lysåbne natur.

.
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Allindelille Fredskov

Allindelille Fredskov

Ejendom:

Skov: Hensynsliste

ID Areal
ha

Længde
meter

Afd
litra

Type Navn

16-11-2015

311 1,70 Vand SØ11 d

Målsætning og plejetiltag Ingen pleje

Beskrivelse Småskifte Sø. §3 areal. Opdæmmet sø. Skel går gennem søen.

.

112 0,68 Vand MOSE12 c

Målsætning og plejetiltag Målsætningen er en våd mose med en høj andel af dødt ved.Der 
foretages ingen egentlig pleje. efterlades urørt.

Beskrivelse Sorte mose. Tilgroet mose, hovedsageligt ask- i tilbagegang.

.

60,98
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Fredning af Allindelille Fredskov 

 

Der er pålagt fredning af hele skoven 

 

Nedenstående er et kort udtræk af fredningskendelsen Reg. nr.: 02029.01 

Fredningen vedrører: AlIindeliIIe Fredskov 

 

Fredninger 

Den første fredning i skoven er fra 1897, dvs. fra før den første Naturfredningslov og har 

karakter af en administrativ fredning udstedt af Universitetet og bekendtgjort overfor sko-

vens administrator på Sorø Akademis 2det Skovdistrikt gennem en skrivelse af denne 

ordlyd: 

 

Den 9. Oktober 1897. 

I Anledning af Hr. Kvæstorens Erklæring af 30. f. M. angaaende Foranstaltninger til Fred-

ning af den i Universitetet tilhørende Allindelille Skov voxende Flueblomst m.m. bifalder 

Konsistorium herved at Skovrider Buchwald anmodes om 

1. ved Forstvæsenets Behandling af Allindelille Skov at tage tilbørligt Hensyn til 

Flueblomstens og andre Gjøgeurters naturlige Voksesteder og ved et vaagent 

Opsyn i disse Planters Blomstringstid at værne om dem. 

2. at lade trykke og paa passende Steder uddele Meddelelser om, at det i Henhold 

til Lov om Mark- og Vejfred af 25. Marts 1872 § 8 er forbudt at plukke Flueblomst 

og andre Gjøgeurter i Skoven, hvilken Meddelelse om Foraaret før disse Planters 

Blomstringstid indrykkes i de lokale Blade og bringes til yderligere Kundskab ved 

Optagelse i Konditionerne for den Skovauktion, der aarlig holdes i Allindelille 

Skov, samt at tilkendegive ham, 

3. at det kun er tilladt de botanikere, der for Skovfogden forevise et af Direktøren for 

Universitetets botaniske Have, for Tiden professor Warming, udstedt Legitimati-

onsbevis, at plukke de omhandlede Blomster………………………. 

p. v. c.. 

Fønss 

Konsistoriums Fuldmægtig 

Fredningen og reglerne blev også kundgjort i bl.a. Botanisk Tidsskrift,  ”… til alle Botani-

keres Kundskab” (Botanisk Tidsskrift 1898 s. LV). 
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I 1953 blev denne administrative fredning afløst af en egentlig fredning i hht. Naturfred-

ningsloven i form af en statsministeriel deklarationsfredning. Fredningsbekendtgørelsen 

blev underskrevet i Statsministeriet den 17. april 1953 og lyder: 

 

Efter indstilling af naturfredningsrådet fastsætter statsministeriet i henhold til lov om natur-

fredning af 7. maj 1937 § 28 følgende bestemmelser vedrørende den Københavns Uni-

versitet tilhørende Allindelille fredskov, matr. Nr. 29 af Allindelille, Haraldsted sogn, Sorø 

amt: 

1. Plukning og opgravning af planter er forbudt. 

2. Færdsel uden for veje, vejspor og stier er forbudt. 

3. Nåletræ må ikke plantes eller sås. 

4. Indenfor den del af skoven, der afmærkes ved cementpæle forsynede med krone 

og nummer, skal ved skovbehandlingen tilstræbes bevarelse, sikring og udvikling 

af den oprindelige flora og det til denne knyttede dyreliv. Det påhviler derfor indtil 

videre naturfredningsrådet efter samråd med skovbestyrelsen at påbyde alle der-

til sigtende foranstaltninger og at overvåge disses udførelse. 

5. Naturfredningsrådet og den af Københavns universitets professorer i de botani-

ske fag, hvem tilsyn med Allindelille fredskov er overdraget kan bevilge undtagel-

ser fra bestemmelserne i punkt 1 og 2, når videnskabelige eller undervisnings-

mæssige grunde taler herfor. 

Overtrædelse af nærværende bekendtgørelse straffes i henhold til naturfredningslo-

vens § 34 med bøder. 

Fredningen gælder formelt set stadig, selvom Naturfredningsrådet er nedlagt og Køben-

havns Universitet har valgt at afhænde skoven 
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NATURA2000 

 

Den konkrete plejebeskivelse for hvert nøglebiotop er udarbejdet for at forbedre 

naturtilstanden for de enkelte biotoper. Skovens naturtyper og natur/skovtil-

stand er vist på efterølgende temakort. 

 

Nedenstående er uddrag fra ”2. Udkast til Plejeplan for Allindelille Fredskov 

2013-2017 (-2022)” af Peter Friis Møller, Maj 2013. 

 
Hele Allindelille Fredskov udgør sammen med den syd for beliggende Myrde-
skov-Kastrup Skov Natura 2000-område nr. 158, som er identisk med Habitatom-
råde H139. Det samlede areal omfatter 114 ha, hvoraf Allindelille Fredskov udgør 
de 57 ha. 
Stort set hele skovens flade er registreret som eller udpeget til en af følgende fire 
typer: 
 

• Næringsrig sø (type 3150) 
• Kalkoverdrev (type 6210) 
• Bøgeskov på kalk (type 9150) 
• Elle-askeskov (type 91E0) 

 

Registreringen af naturtyperne og basisanalysen er foretaget af Vestsjællands 
Amt (Vestsjællands Amt 2006) og tilsyneladende approberet uden nævneværdig 
kvalitetssikring af Skov- og Naturstyrelsen v. Landsdelscenter Storstrøm i 2007 og 
indberettet til EU. 
Imidlertid forekommer denne registrering eller rettere sagt: udpegning af na-
tura2000-naturtyper at være udført temmelig oversigtligt eller ekstensivt. Øjen-
synlig i hovedtræk således, at arealer som på skovkortet fra 1999 er vist med bøg 
er udpeget til type 9150 og arealer med ask til 91E0 uden smålig skelen til area-
lernes historik, arternes faktiske forekomst på arealerne eller om der kunne være 
tale om andre naturtyper, det være sig andre Natura2000-typer, eksempelvis bø-
geskov på muld (type 9130), eller skovtyper, der ikke er habitattyper, herunder i 
særdeleshed den ellesump-CORINE-type, der ikke er omfattet af habitatdirekti-
vet. 
Eksempelvis udgøres en del af det udpegede areal således rent faktisk af bøge-
skov på muld (type 9130), af tilgroningsskov og –krat i eller efter mere eller min-
dre sammenbrudte nåletræ-plantninger samt af ikke-habitatdirektivomfattet 
askeskov og ellesump. Det giver en række væsentlige forvaltningsmæssige pro-
blemer, både i forhold til at opfylde de fastsatte mål for naturtyperne og i for-
hold til omvandling af skovbevokset areal til lysåbne naturtyper.  
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Mens bl.a. fredningen og ejerskabet blot åbner muligheder, er der med udpeg-
ningen som Natura2000- og habitatområde, fastlagt en helt klar handlingsforplig-
telse for de danske myndigheder i stat og kommune, til at sørge for at de opstil-
lede målsætninger for arter og naturtyper bliver opfyldt. 
 
Størstedelen af skoven er udpeget til skovtype 9150, bøgeskov på kalk. Desuden 
er udpeget arealer som type 91E0, elle-askeskov. De 6 naturplejede slettearealer 
er udpeget som typen kalkoverdrev (type 6210). Se temakort. 
 
Åbne habitatnaturtyper i Allindelille Fredskov. Kortlagt af Vestsjællands Amt 
(2006). Udpegningen er approberet af Amtets arvtager, Ringsted Kommune. 
 
Arealet med naturtypen kalkbøgeskov/bøgeskov på kalk, der er udpeget på den 
største del af Natura 2000-området udgør over 10 % af det samlede areal med 
naturtypen i Danmark. Skovnaturtypen bøg på kalk er i øvrigt særligt vigtig i 
dette område som voksested for en lang række sjældne naturtypekarakteristiske 
plantearter, herunder orkidéer. 
I Allindelille så at sige konkurrerer de to naturtyper kalkoverdrev og kalkbøge-
skov om de samme arealer, men som det fremgår af habitattypebeskrivelsen  er 
kalkoverdrev en prioriteret naturtype i de tilfælde hvor den  ”… rummer en vigtig 

orkidélokalitet, dvs. indeholder  
 

• mange orkidéarter, eller  

• en vigtig bestand af mindst een orkidéart, som ikke anses for særlig 

almindelig, eller  

• en eller flere orkidéarter, som er rødlistede (anses for sjældne eller 

meget sjældne). ” 

 
Dette er uden tvivl tilfældet med kalkoverdrevsarealerne i Allindelille Fredskov, 
der historisk set har været en af de allervigtigste orkidélokaliteter i Danmark med 
bl.a. de nationalt rødlistede arter: flueblomst, horndrager, bakke-gøgeurt (Neoti-

nea ustulata), pukkellæbe (Herminium monorchis) og sværd-skovlilje (Cephalan-

thera longifolia).  
Derfor skal beskyttelse og genopretning af kalkoverdrevet som en vigtig orkidélo-
kalitet gives højere prioritet end beskyttelse af de øvrige (ikke prioriterede) na-
turtyper i udpegningsgrundlaget, det vil sige kalkbøgeskov og aske-elleskov.  
Dette fremgår af den foreliggende Natura 2000-plan for skoven: 
”I Allindelille Fredskov udgør kalkoverdrev tilmed landets eneste voksested for 

flueblomst. Flueblomst har i lang tid været i tilbagegang, hvilket sandsynligvis 

kan tilskrives en forsinket konsekvens af en kraftig reduktion af skovens over-

drevsarealer. Genskabelse af overdrevsarealer på kalkbund vil nødvendigvis være 

på bekostning af skovnaturtypen bøg på kalk. Bøg på kalk er ikke på listen over 
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særligt prioriterede naturtyper, men forekomsten i Allindelille Fredskov udgør 

dels en stor del af det samlede areal med naturtypen i Danmark og er dels vokse-

sted for en række sjældne plantearter. Skoven er dog rigelig stor nok til, at der 

både kan ryddes bøg på kalk og bevares et betydeligt areal som levested for disse 

sjældne arter. Skoven rummer med stor sandsynlighed mulighed for omlægning 

til bøg på kalk på steder uden kortlagte habitatnaturtyper, så det samlede areal 

med denne skovtype som minimum kan holdes konstant. Nyetablerede bevoks-

ninger vil i sagens natur gennem mange årtier have en lavere naturtilstand end 

den ældre skov, der må fældes til fordel for kalkoverdrev. Da der inden for de sid-

ste 100-200 år har været lysåben natur der, hvor det i dag er muligt at genetab-

lere voksesteder for flueblomst, repræsenterer selv de ældre bøge kun første træ-

generation på stedet. Rydning til fordel for kalkoverdrev betyder derfor ikke brud 

på lang tids skovkontinuitet” (Naturstyrelsen 2011). 
Blandt de overordnede mål og retningslinjer for Natura 2000-område nr. 158 kan 
fremhæves bl.a.: 

• At kalkoverdrev sikres god til høj tilstand, og at naturtypen gennem 
arealforøgelse og pleje er egnet voksested for flueblomst. 

• At skovnaturtyperne sikres god til høj tilstand. Lavere tilstand kan dog 
accepteres i en overgangsperiode på en del af arealet med bøg på kalk 
i forbindelse med udvidelse af kalkoverdrev og konvertering til erstat-
ningsforekomster for skovnaturtypen på andre skovarealer. 

• Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og 
søges udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det mu-
ligt. 

• Arealet med kalkoverdrev øges. Overdrevsarealerne udvides til en 
størrelse, så skovbundsmiljø og randeffekt fra skovkant (skygge, før-
nelag m.m.) på lang sigt ikke har en negativ indvirkning på bestanden 
af flueblomst. 

• Der etableres stævnings-, græsningsskov el.lign. mellem bøg på kalk 
og kalkoverdrev for at skabe en glidende overgang mellem de to na-
turtyper. Driftsformen etableres med henblik på at fastholde en stor 
bredde i levesteder for flueblomst og andre sjældne naturtypekarakte-
ristiske arter med hensyn til skyggeniveau og fugtighed. 

• Arealet med bøg på kalk øges som minimum svarende til det, der ryd-
des for at øge overdrevsarealet. Det kan ske ved omlægning andre 
steder i Natura 2000-området. 

 

 

Den samlede plan kan findes på: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-

2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2009-15/plan-126-246/158-allindelille/ 
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Skovudviklingstyper i Allindelille Fredskov  

Skovudviklingstyper 

Skovudviklingstyperne er fastlagt med udgangspunkt i ”Katalog over Skovudviklingstyper 

i Danmark” af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen 2005.   

 

Skovudviklingstypen beskriver for en given lokalitet den på lang sigt ønskede bevoks-

ningstype i form af et forventet skovbillede, den tilstræbte træartssammensætning samt 

mulig udviklings og foryngelsesdynamik. Skovudviklingstypen omfatter desuden en vur-

dering af muligheden for vedproduktion samt en beskrivelse af de naturmæssige, kulturhi-

storiske og rekreative værdier knyttet til skovtypen.  

 

Der er naturligvis en væsentlig usikkerhed forbundet med en beskrivelse af et fremtidigt 

skovbillede i form af en træartssammensætning og struktur, der først forventes at kunne 

opnås på meget lang sigt. Skovudviklingstypen skal derfor ikke opfattes som et fast defi-

neret mål, men snarere som en sandsynlig og ønskelig udviklingsretning. 

 

Da skoven er udpeget med habitatskovnaturtype er der udpeget følgende skovudviklings-

typer:  

• SUT 12, Bøg med ask og ær –  43 ha  

• SUT 31, Ask og rødel – 3 ha  

• SUT 93, Skoveng– 5 ha  

 

Der er ikke udpeget skovudviklingstyper på arealer registreret som mose. Skovudviklings-

typerne er beskrevet på de efterfølgende sider.  
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Bøg med ask og ær 

 

Skovudviklingstype 12 

 

 

Skovstruktur 

Artsrig, strukturvarieret blandskov med bøg som fremherskende element og med betyde-

lige andele af ask og ær. Desuden forekommer fuglekirsebær, og især i den sydøstlige 

del af landet indgår desuden avnbøg og lind. Indblandingsarterne findes hovedsageligt i 

grupper, men også enkeltvist. Den horisontale struktur opstår mellem grupper af veks-

lende størrelse og aldersudvikling. Hvor lysåbnings-specialisterne ask og ær samt fugle-

kirsebær er dominerende, vil der opstå en vertikal strukturering med klimaksarter som un-

deretage og mellemetage. 

 

Træartsfordeling 

Bøg: 40 – 60%. 

Ask og ær: 30 – 50%. 

Fuglekirsebær, avnbøg, eg, lind o.a.: Varierende, men sjældent over 20%. 

 

Bevoksningsdynamik 

Denne skovudviklingstype svarer til bevoksningsdynamikken i f.eks. Suserup Skov, med 

foryngelse i huller efter enkelttræer eller i små grupper. Ask og ær forynger sig som typi-

ske lysåbnings-specialister i huller, mens klimaksarterne bøg, taks og lind indfinder sig 

mere spredt. 

 

Fuglekirsebær og eg vil optræde i større huller som første led i succession mod klimaks-

stadiet. 
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Skovudviklingsmål 

Vedproduktion 

Bøg: Op til 65 cm inden for 100 –140 år. 

Ask og ær: Op til 55 cm inden for 70 hhv. 110 år. 

 

Biologiske værdier 

Den bøgedominerede løvskov udgør den naturlige vegetation i store dele af landet, og 

mange plante- og dyrearter er derfor tilknyttet denne skovtype. Der vil typisk udvikles en 

muldbundsflora med f.eks. lærkespore, bingelurt og anemone. Mosser, laver og insekter 

knyttet til bøg vil findes her. Bøgen er et godt redetræ f.eks. for rovfugle, spætter og hul-

rugende småfugle. Bøgens olden er fødegrundlag for mange arter. Askens knopper ædes 

af hjortevildtet. Frugterne fra avnbøg og fuglekirsebær værdsættes af fugle som f.eks. 

stær og kernebider. 

 

Rekreative værdier 

Skovudviklingstypen er speciel med sin store strukturvariation og mange arter. Den giver 

mange forskellige rumoplevelser og intimitet med store træer og grupper af forskellig stør-

relse og med forskellige arter. Naturen kan opleves med stor variation i flora og fauna. 

 

 

Forekomst 

Skovudviklingstypen hører typisk til på de le-

rede dele af morænejordene i Nord-, Midt- og 

Østjylland samt på Øerne. Skovudviklingsty-

pen udvikler sig bedst på veldrænede jorde, 

og vil især forekomme på lokaliteter med 

muldbund med høj næringsstofforsyning og 

middel til høj vandholdende evne. 

 

 

 

 

 

 

 Vandforsyning 
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Jorde uden grundvandspåvirkning Jorde med grund-

vand/vandstuvning 
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Ask og rødel 

 

Skovudviklingstype 31 

 

 

 

Skovstruktur 

Fleretageret blandskov af ask og rødel i gruppevis til enkelttræblanding med eg, birk og 

røn. Hyppigt med et udpræget busklag af hassel, hæg, hyld, druehyld mv. Den vertikale 

struktur vil bestå af grupper af vekslende størrelse og aldersudvikling. Der vil ofte være 

en vis adskillelse af de to arter, hvor rødel vil dominere på de mest våde lokaliteter, mens 

asken især vil forekomme på grænsen til højbund. 

 

Træartsfordeling 

Ask: 40 – 70%. 

Rødel: 20 – 40%. 

Eg, lind, spidsløn, avnbøg, birk, røn m.fl.: samlet 20%. 

 

Bevoksningsdynamik 

Bevoksningsdynamikken bygger på gruppevis foryngelse af lysåbnings-specialisten ask 

med spredt foryngelse af de andre arter. Rødellen vil dominere på de fugtigste delarealer 

og asken på de mere vekselvåde steder. For at fremme foryngelsen er det vigtigt at regu-

lere undervæksten i foryngelsesfasen, så de lyskrævende arter sikres. 

 

Skovudviklingsmål 

Vedproduktion 

Skovudviklingstypen har et potentiale for kvalitetsproduktion af ask og muligvis rødel på 

grundvandsnære, middel til næringsrige lokaliteter. 
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Ask: Op til 55 cm inden for 70 –110 år. 

 

Biologiske værdier 

Denne skovudviklingstype er potentielt den mest artsrige i Danmark. Den danner over-

gang mod og har mange arter fælles med både løvskov på muldbund og lysåbne skov-

enge. Bundfloraen under ask er typisk domineret af arter som lærkespore, gul anemone 

og dansk ingefær, men der forekommer ligeledes en række meget sjældne arter som 

f.eks. skælrod. Der kan findes en rig buskflora med pilearter, ribs, solbær mv. Elletrunter 

og rådnende ellestammer udgør gode voksesteder for mange mosarter. Askens frugter 

ædes af mange fugle og knopperne er attraktive for hjortevildtet. 

 

Rekreative værdier 

Aske- og elleskov i små, våde områder skaber en god variation i den øvrige skov. Elle-

træerne er meget let genkendelige og en indikator for sumpede områder. Skovudviklings-

typen giver med sit veludviklede busklag en uigennemtrængelig, ”urskovslignende” karak-

ter, der kan være svær at bevæge sig i. 

 

Forekomst  

Skovudviklingstypen forekommer på jorde med middel 

til højt næringsstofniveau ogmed højtstående grund-

vand. Skovudviklingstypen kan anvendes overalt i lan-

det på jorde med højtstående grundvand bortset fra de 

næringsfattige vestjyske hedesletter. Højtstående 

grundvand findes på store arealer på hævet havbund 

f.eks. i Limfjordsegnene og som mindre arealer i og 

omkring morænelandskabernes og bakkeøernes lav-

ninger. Skovudviklingstypen vil også kunne udvikle sig 

tilfredsstillende på de næringsrige lavmoser, der især 

findes i det yngre morænelandskab. 
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Skoveng 

 

Skovudviklingstype 93 

 

 

 

Skovstruktur 

Denne skovudviklingstype har sin rod i de historiske høenge og løvenge, men er her 

tænkt i 

bredere forstand som fremtidens skovlysninger, der skal opfylde en række vigtige økolo-

giske og rekreative funktioner. Der kan peges på to forhold, som giver et særlig stort be-

hov for permanente lysninger i fremtidens naturnært drevne skove: 

 

For det første vil større afdriftsflader forsvinde, og skovene vil blive fleretagerede og mere 

tætte i bunden, hvilket kommer til at hindre udsynet gennem bevoksningerne. 

 

For det andet vil skovene fortsat mest bestå af vindbestøvede skyggetræer, som ikke 

umiddelbart levner tilstrækkelig plads til den lyskrævende del af dyre- og plantelivet, her-

under de insektbestøvede træer og buske. Der skal derfor etableres og udbygges syste-

mer af skovenge, som kan sikre åndehuller til mennesker, dyr og planter. Det bør i stort 

omfang gå hånd i hånd med bevaring og genopretning af værdifulde kulturmiljøer som 

høenge, løvenge og stævningsskove med autentisk drift. 

 

Træartsfordeling 

Såvel helt lysåben som moderat skygget grønsvær er det fremherskende træk. Skovenge 

bør desuden omkranses af varierede skovbryn og rumme grupper og enkeltindivider af de 

egnskarakteristiske træer og buske. Skovenge kan få funktion som genbanker for disse 

og evt. også for gamle sorter af frugttræer. 
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Bevoksningsdynamik 

En tæt og artsrig grønsvær udvikles ved årlig afhøstning efter 1. juli. Efterslæt vil tit især i 

etableringsårene være ønskeligt. Eftergræsning kan være en god mulighed på ikke for 

våde enge, men permanent hegning og græsning er ikke rationelt på små og spredte 

enge og bør desuden begrænses i publikumsbesøgte skove. 

 

Der kan både ske frihugning af værdifulde træer og buske, beskyttelse af naturlig op-

vækst og plantning eller såning af lokale herkomster. Herefter sker foryngelse især ved 

stævning. Større løvtræer kan bevares, samtidig med at lystilgangen sikres ved opkvist-

ning eller topstævning med periodisk tilbageskæring. 

 

Skovudviklingsmål 

Vedproduktion 

Skovenge kan producere økologisk hø og sankebrænde, gratis ydelser i form af bær, 

frugter, nødder og svampe. Der er et spændende potentiale for at opfylde en del af pleje-

behovet ved frivillig hjælp og gratis bortforpagtning. 

 

Biologiske værdier 

Skovengen er potentielt en meget artsrig naturtype. Den har en særlig funktion i den na-

turnært drevne skov, da den kan erstatte de afdriftsflader, som normalt ikke vil fore-

komme og dermed fortsat sikre – og i meget høj grad stabilisere og forbedre skovens lys-

åbne levesteder. 

 

Rekreative værdier 

Skovengen kan give rige oplevelses- og aktivitetsmuligheder. Det er herfra, der kan ople-

ves vildt, engblomster og sommerfugle. Den er mål for frokostskovturen, og den kan også 

give tilbud om at opleve traditionelt høstarbejde. Det giver, ligesom f.eks. brændesank-

ning og svampeplukning, et helt andet perspektiv på skoven end blot det betragtende. 
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Forekomst  

De oprindelige skovenge lå overvejende på fug-

tig bund, men bør i dag også etableres på tør 

bund, hvor de bl.a. kan lokaliseres ved udsigts-

muligheder og fortidsminder. 
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Skovudviklingstyper i Allindelille Fredskov  

Skovudviklingstyper 

Skovudviklingstyperne er fastlagt med udgangspunkt i ”Katalog over Skovudviklingstyper 

i Danmark” af Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen 2005.   

 

Skovudviklingstypen beskriver for en given lokalitet den på lang sigt ønskede bevoks-

ningstype i form af et forventet skovbillede, den tilstræbte træartssammensætning samt 

mulig udviklings og foryngelsesdynamik. Skovudviklingstypen omfatter desuden en vur-

dering af muligheden for vedproduktion samt en beskrivelse af de naturmæssige, kulturhi-

storiske og rekreative værdier knyttet til skovtypen.  

 

Der er naturligvis en væsentlig usikkerhed forbundet med en beskrivelse af et fremtidigt 

skovbillede i form af en træartssammensætning og struktur, der først forventes at kunne 

opnås på meget lang sigt. Skovudviklingstypen skal derfor ikke opfattes som et fast defi-

neret mål, men snarere som en sandsynlig og ønskelig udviklingsretning. 

 

Da skoven er udpeget med habitatskovnaturtype er der udpeget følgende skovudviklings-

typer:  

• SUT 12, Bøg med ask og ær –  43 ha  

• SUT 31, Ask og rødel – 3 ha  

• SUT 93, Skoveng– 5 ha  

 

Der er ikke udpeget skovudviklingstyper på arealer registreret som mose. Skovudviklings-

typerne er beskrevet på de efterfølgende sider.  
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Bøg med ask og ær 

 

Skovudviklingstype 12 

 

 

Skovstruktur 

Artsrig, strukturvarieret blandskov med bøg som fremherskende element og med betyde-

lige andele af ask og ær. Desuden forekommer fuglekirsebær, og især i den sydøstlige 

del af landet indgår desuden avnbøg og lind. Indblandingsarterne findes hovedsageligt i 

grupper, men også enkeltvist. Den horisontale struktur opstår mellem grupper af veks-

lende størrelse og aldersudvikling. Hvor lysåbnings-specialisterne ask og ær samt fugle-

kirsebær er dominerende, vil der opstå en vertikal strukturering med klimaksarter som un-

deretage og mellemetage. 

 

Træartsfordeling 

Bøg: 40 – 60%. 

Ask og ær: 30 – 50%. 

Fuglekirsebær, avnbøg, eg, lind o.a.: Varierende, men sjældent over 20%. 

 

Bevoksningsdynamik 

Denne skovudviklingstype svarer til bevoksningsdynamikken i f.eks. Suserup Skov, med 

foryngelse i huller efter enkelttræer eller i små grupper. Ask og ær forynger sig som typi-

ske lysåbnings-specialister i huller, mens klimaksarterne bøg, taks og lind indfinder sig 

mere spredt. 

 

Fuglekirsebær og eg vil optræde i større huller som første led i succession mod klimaks-

stadiet. 
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Skovudviklingsmål 

Vedproduktion 

Bøg: Op til 65 cm inden for 100 –140 år. 

Ask og ær: Op til 55 cm inden for 70 hhv. 110 år. 

 

Biologiske værdier 

Den bøgedominerede løvskov udgør den naturlige vegetation i store dele af landet, og 

mange plante- og dyrearter er derfor tilknyttet denne skovtype. Der vil typisk udvikles en 

muldbundsflora med f.eks. lærkespore, bingelurt og anemone. Mosser, laver og insekter 

knyttet til bøg vil findes her. Bøgen er et godt redetræ f.eks. for rovfugle, spætter og hul-

rugende småfugle. Bøgens olden er fødegrundlag for mange arter. Askens knopper ædes 

af hjortevildtet. Frugterne fra avnbøg og fuglekirsebær værdsættes af fugle som f.eks. 

stær og kernebider. 

 

Rekreative værdier 

Skovudviklingstypen er speciel med sin store strukturvariation og mange arter. Den giver 

mange forskellige rumoplevelser og intimitet med store træer og grupper af forskellig stør-

relse og med forskellige arter. Naturen kan opleves med stor variation i flora og fauna. 

 

 

Forekomst 

Skovudviklingstypen hører typisk til på de le-

rede dele af morænejordene i Nord-, Midt- og 

Østjylland samt på Øerne. Skovudviklingsty-

pen udvikler sig bedst på veldrænede jorde, 

og vil især forekomme på lokaliteter med 

muldbund med høj næringsstofforsyning og 

middel til høj vandholdende evne. 

 

 

 

 

 

 

 Vandforsyning 
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Ask og rødel 

 

Skovudviklingstype 31 

 

 

 

Skovstruktur 

Fleretageret blandskov af ask og rødel i gruppevis til enkelttræblanding med eg, birk og 

røn. Hyppigt med et udpræget busklag af hassel, hæg, hyld, druehyld mv. Den vertikale 

struktur vil bestå af grupper af vekslende størrelse og aldersudvikling. Der vil ofte være 

en vis adskillelse af de to arter, hvor rødel vil dominere på de mest våde lokaliteter, mens 

asken især vil forekomme på grænsen til højbund. 

 

Træartsfordeling 

Ask: 40 – 70%. 

Rødel: 20 – 40%. 

Eg, lind, spidsløn, avnbøg, birk, røn m.fl.: samlet 20%. 

 

Bevoksningsdynamik 

Bevoksningsdynamikken bygger på gruppevis foryngelse af lysåbnings-specialisten ask 

med spredt foryngelse af de andre arter. Rødellen vil dominere på de fugtigste delarealer 

og asken på de mere vekselvåde steder. For at fremme foryngelsen er det vigtigt at regu-

lere undervæksten i foryngelsesfasen, så de lyskrævende arter sikres. 

 

Skovudviklingsmål 

Vedproduktion 

Skovudviklingstypen har et potentiale for kvalitetsproduktion af ask og muligvis rødel på 

grundvandsnære, middel til næringsrige lokaliteter. 
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Ask: Op til 55 cm inden for 70 –110 år. 

 

Biologiske værdier 

Denne skovudviklingstype er potentielt den mest artsrige i Danmark. Den danner over-

gang mod og har mange arter fælles med både løvskov på muldbund og lysåbne skov-

enge. Bundfloraen under ask er typisk domineret af arter som lærkespore, gul anemone 

og dansk ingefær, men der forekommer ligeledes en række meget sjældne arter som 

f.eks. skælrod. Der kan findes en rig buskflora med pilearter, ribs, solbær mv. Elletrunter 

og rådnende ellestammer udgør gode voksesteder for mange mosarter. Askens frugter 

ædes af mange fugle og knopperne er attraktive for hjortevildtet. 

 

Rekreative værdier 

Aske- og elleskov i små, våde områder skaber en god variation i den øvrige skov. Elle-

træerne er meget let genkendelige og en indikator for sumpede områder. Skovudviklings-

typen giver med sit veludviklede busklag en uigennemtrængelig, ”urskovslignende” karak-

ter, der kan være svær at bevæge sig i. 

 

Forekomst  

Skovudviklingstypen forekommer på jorde med middel 

til højt næringsstofniveau ogmed højtstående grund-

vand. Skovudviklingstypen kan anvendes overalt i lan-

det på jorde med højtstående grundvand bortset fra de 

næringsfattige vestjyske hedesletter. Højtstående 

grundvand findes på store arealer på hævet havbund 

f.eks. i Limfjordsegnene og som mindre arealer i og 

omkring morænelandskabernes og bakkeøernes lav-

ninger. Skovudviklingstypen vil også kunne udvikle sig 

tilfredsstillende på de næringsrige lavmoser, der især 

findes i det yngre morænelandskab. 
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Skoveng 

 

Skovudviklingstype 93 

 

 

 

Skovstruktur 

Denne skovudviklingstype har sin rod i de historiske høenge og løvenge, men er her 

tænkt i 

bredere forstand som fremtidens skovlysninger, der skal opfylde en række vigtige økolo-

giske og rekreative funktioner. Der kan peges på to forhold, som giver et særlig stort be-

hov for permanente lysninger i fremtidens naturnært drevne skove: 

 

For det første vil større afdriftsflader forsvinde, og skovene vil blive fleretagerede og mere 

tætte i bunden, hvilket kommer til at hindre udsynet gennem bevoksningerne. 

 

For det andet vil skovene fortsat mest bestå af vindbestøvede skyggetræer, som ikke 

umiddelbart levner tilstrækkelig plads til den lyskrævende del af dyre- og plantelivet, her-

under de insektbestøvede træer og buske. Der skal derfor etableres og udbygges syste-

mer af skovenge, som kan sikre åndehuller til mennesker, dyr og planter. Det bør i stort 

omfang gå hånd i hånd med bevaring og genopretning af værdifulde kulturmiljøer som 

høenge, løvenge og stævningsskove med autentisk drift. 

 

Træartsfordeling 

Såvel helt lysåben som moderat skygget grønsvær er det fremherskende træk. Skovenge 

bør desuden omkranses af varierede skovbryn og rumme grupper og enkeltindivider af de 

egnskarakteristiske træer og buske. Skovenge kan få funktion som genbanker for disse 

og evt. også for gamle sorter af frugttræer. 
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Bevoksningsdynamik 

En tæt og artsrig grønsvær udvikles ved årlig afhøstning efter 1. juli. Efterslæt vil tit især i 

etableringsårene være ønskeligt. Eftergræsning kan være en god mulighed på ikke for 

våde enge, men permanent hegning og græsning er ikke rationelt på små og spredte 

enge og bør desuden begrænses i publikumsbesøgte skove. 

 

Der kan både ske frihugning af værdifulde træer og buske, beskyttelse af naturlig op-

vækst og plantning eller såning af lokale herkomster. Herefter sker foryngelse især ved 

stævning. Større løvtræer kan bevares, samtidig med at lystilgangen sikres ved opkvist-

ning eller topstævning med periodisk tilbageskæring. 

 

Skovudviklingsmål 

Vedproduktion 

Skovenge kan producere økologisk hø og sankebrænde, gratis ydelser i form af bær, 

frugter, nødder og svampe. Der er et spændende potentiale for at opfylde en del af pleje-

behovet ved frivillig hjælp og gratis bortforpagtning. 

 

Biologiske værdier 

Skovengen er potentielt en meget artsrig naturtype. Den har en særlig funktion i den na-

turnært drevne skov, da den kan erstatte de afdriftsflader, som normalt ikke vil fore-

komme og dermed fortsat sikre – og i meget høj grad stabilisere og forbedre skovens lys-

åbne levesteder. 

 

Rekreative værdier 

Skovengen kan give rige oplevelses- og aktivitetsmuligheder. Det er herfra, der kan ople-

ves vildt, engblomster og sommerfugle. Den er mål for frokostskovturen, og den kan også 

give tilbud om at opleve traditionelt høstarbejde. Det giver, ligesom f.eks. brændesank-

ning og svampeplukning, et helt andet perspektiv på skoven end blot det betragtende. 
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Forekomst  

De oprindelige skovenge lå overvejende på fug-

tig bund, men bør i dag også etableres på tør 

bund, hvor de bl.a. kan lokaliseres ved udsigts-

muligheder og fortidsminder. 
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Sammenfatning 
 

• Der er foretaget 18 boringer og gravning af 1 jordbundsprofil i Allindelille Fredskov svarende 

til ca. 3 ha pr. jordbundsbeskrivelse.  

 

• Boringerne er fordelt på basis af topografi og landskabstype, så de dominerende landskabs-

elementer er forsøgt repræsenteret. Det gravede profil udgør et typeprofil for de udbredte 

stærkt kalkholdige jordtyper på aflejringer af skrivekridt. Boringerne er udført til 150 cm med 

hydraulisk sneglebor monteret på en minilæsser.  

 

• Boringer og profil er beskrevet mht. horisontering, tekstur, humusindhold, kalkindhold, 

jordart, grus/sten, rødder og fugtighed samt pseudogley/gley og særlige forhold. 

Oplysningerne er registreret i et datablad for hver boring/profil. Der blev ligeledes taget et 

foto af den oplagte jord for boringerne samt af profilvæggen i det gravede jordbundsprofil. 

 

• På basis af profilbeskrivelserne er der for hver boring angivet: 

 

o dominerende tekstur og jordart (0-100 cm) 

o dræningsgrad 

o plantetilgængelig vandmængde og rodzonekapacitet (0-150 cm) 

o lokalitetstype og –klasse 

 

• Lokalitetstypen inddeler vandforsyningsgraden i 9 kategorier og næringsstoforsyningen i 6 

kategorier. Disse samles normalt af praktiske årsager til hhv. 6 og 4 lidt grovere kategorier 

mht. vandforsyning og næringsstofforsyning. Sammenhængen mellem lokalitetstype- og –

klasse fremgår af skemaet over træartsanbefalinger. Der henvises til litteraturen for yderligere 

information (se henvisninger i afsnittet med forkortelser). 

 

• På basis af jordbundsbeskrivelserne er der udarbejdet et jordtypekort samt et 

lokalitetsklassekort. 

 

• Området er ret kuperet med dødisrelief med vekslende bakketoppe, fladere partier og 

lavninger i form af blødbundshuller, moser og småsøer. Aflejringerne er fra Weichsel istiden 

og er sandsynligvis aflejret af Bælthav Isstrømmen for ca. 17.000-18.000 år siden. 

 

Som noget helt særligt for området ses boringerne overvejende at være præget af højtliggende 

kalkaflejringer. Kalken menes at stamme fra en flage af prækvartær skrivekridt transporteret 

til området af istidens gletchere. Der er således ikke tale om permante højtliggende 

prækvartære formationer i området, hvilket dybere vandboringer i umiddelbar nærhed 

ligeledes bekræfter (GEUS - Jupiterdatabase). I enkelte boringer ses ligeledes 

moræneaflejringer hhv. over og under kalkaflejringerne. 
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Jf. boringerne synes kalkaflejringerne at forekomme i to forskellige former hhv. en helt 

kridhvid aflejring og en svagt grålig-brun aflejring. I boringsbeskrivelserne er den hvide type 

benævnt SK (skrivekridt) mens den grålig-brune er benvænt KML (kalkmoræneler). Begge 

typer er bløde siltagtige aflejringer domineret af skrivekridt og oftest med et vist indhold af 

flint (småsten og sten). I enkelte boringer og særligt i det gravede profil ses en del hårde 

sprøde kalkklaster. 

 

Den hvide skrivekridt har jf. farven sandsynligvis kun meget lille indhold af forvitterbare 

mineraler ud over CaCO3, mens den svagt grålig-brune enten er blandet op med lerholdige 

moræneaflejringer under transporten, eller fra starten har haft et vist indhold af jernoxider, 

organisk stof eller andre forvitterbare mineraler, som har givet farve til aflejringen. Heraf 

følger ligeledes, at den hvide sandsynligvis har et meget lille indhold af primære og 

sekundære 2:1-lags silikater, som vil kunne medvirke til forvitring og frigivelse næringsstoffer 

samt tilbageholdelse af kationer i ombyttelig form. Sammenligner man de to typer, må det 

antages, at den grålig-brune aflejring derfor giver grundlag for en anelse bedre 

næringsstofforsyning. Dette kommer jf. databladene vedr. boringerne primært til udtryk i 

lokalitetstypen, da lokalitetsklassen slår typerne middellav (3) og middelhøj (4) sammen til 

klassen middel. 

 

Den hvide skrivekridt kan som udgangspunkt sandsynligvis give anledning til flere 

næringsstofmæssige mangelsymptomer da pH er høj (ca. 8) og mængden af forvitterbare 

mineraler, ud over CaCO3, der via forvitring kan afgive makro- og mikronæringsstoffer er lav. 

Ved de høje pH forhold er forvtringshastigheden lav, og planternes optagelse af visse 

næringsstoffer via jorden kan være meget lav pga. lille plantetilgængelighed i jorden (f.eks. 

fosfor, bor, mangan og jern). 

 

Fælles for begge aflejringer er dog, at de er domineret af et varibelt ladet kationombytnings-

kompleks i form af det humus, som via omsætning af løv, kviste mv. med tiden er 

akkumuleret i den øverste ca. halve meter af jordbunden. Omsætningsgraden er høj og der ses 

oftest kun årets bladfald på jordoverfladen, hvilket indikerer en høj regnormeaktivetet. A-

horisonten, som de fleste steder stadig er kalkholdig har ofte tydelig krummestrukter og er 

stærkt sortfarvet. Med dybden klinger humusindholdet hurtigt af og går for det meste gradvist 

over i det siltagtige udgangsmateriale i ca. 50 cm’s dybde.  

 

Jordbundsudviklingen på kalkaflejringerne består dermed overvejende af en forbruning pga. 

organsisk stof og en strukturdannelse, der giver aflejringen mere karakter af egentlig jordbund. 

Teksturen i de horisonter, som ses at være påvirket af jordbundsprocesserne synes mindre 

siltagtige end udgangsmaterialet, hvilket ligeledes er indikeret i boringsbeskrivelserne og på 

jordtypekortet (hhv. silt og sandblandet lerjord). 
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Det må antages, at tykkelsen af jordlaget, som er påvirket af jordbundsprocesserne har 

afgørende betydning for træernes næringsstofforsyning, idet dette lag stort set indeholder alle 

tilgængelige næringsstoffer i jordbunden, bortset fra calcium. Det høje humusindhold og 

kalkindhold i A-horisonten bevirker en relativ høj kationombytningskapacitet (CEC) og 

basemætningsgrad, hvilket er postivt for træernes næringsstofforsyning. Makro- og 

mikronæringsstoffer, som træerne har brug for bliver med tiden akkumuleret i A-horisonten 

via recirkulering af den lille mængde næringsstoffer, som trods alt frigives via forvitring, 

deposition fra luften samt evt. interne processer i jordbunden (f.eks. mikrobiel N-fiksering). 

 

Mht. vandforsyningsgrad antages det, at kalkaflejringerne pga. deres siltagtige tekstur og 

bløde konsistens har et højt indhold af plantetilgængeligt vand. Boringerne afslørede ligeledes 

ofte rødder i C-horisonten, så det må antages, at træerne henter en del af deres vandbehov fra 

dybere jordlag – dvs. rødderne er istand til at gro gennem kridtlagene. Dermed er området 

præget af en relativ høj vandforsyningsgrad på trods af områdets relativt lave nedbør i 

sommerhalvåret. 

 

I 3 boringer dominerer moræneaflejringer i de øverste 100 cm, hvilket indikerer, at der kan 

forekomme mere almindelige glaciale aflejringer i området ind i mellem eller over eller under 

kridtaflejringerne. Moræneaflejringerne er præget af lernedslemning – en proces, hvor 

lerpartikler opslemmes i den nedadgående vandstrøm som følge af nedbør, og transporteres fra 

en eluvialhorisont (E-hor.) i overjorden til en dybere lerberiget udfældningshorisont (Bt-hor.). 

Overjorden vil derfor i disse tilfælde efterlades mere sandet, mens den lerberigede horisont 

oftest har et højere lerindhold end den underliggende upåvirkede C-horisont. 

Lerakkumuleringen bevirker ofte et såkaldt pseudogleypræg i Bt-horisonten – en grålig til 

gullig-brun farvespætning af jorden pga. en opløning og udfældning jernoxider, som afspejler 

en midlertidig vandstuvning og et svingende iltniveau i den mere lerholdige Bt-horisont. Dette 

kan have betydning for følsomme træarters rodudvikling og  stormfasthed, da rodudviklingen i 

disse tilfælde ofte bliver mere overfladisk. Dette gælder særligt træarter som rødgran og bøg. 

Pseudogleypræget i moræneaflejringerne er dog jf. boringsbeskrivelserne svagt, og det synes 

derfor ikke som en parameter, der bør tages hensyn til ved træartsvalget i skoven. 

 

Mht. dræningsgraden i kridtaflejringerne er det vanskeligt at konstatere visuelt, da indholdet af 

redoxsensitive mineraler som f.eks. jern og mangan er meget lavt. Kridtaflejringerne antages 

dog at være meget veldrænede som følge af den siltagtige tekstur og bløde konsistens. 

 

En enkelt boring blev udført på kanten af et lavbundsområde (nr. 6) og viste ca. 35 cm 

tørveaflejringer over skrivekridt. I de fleste lavninger vil der sandsynligvis være tale om mere 

eller mindre tykt tørvelag og vandmætning (gley) tæt på jordoverfladen. 

 

• Træartsvalget er relativt frit mht. løvtræer – særligt trives bøg, avnbøg og lind på kalkbund 

(tidligere også ask), mens skovfyr og ædelgran er eksempler på nåletræer, der kan vokse på 
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kalkbund. Rødgran og sitkagran siges at trives mindre godt ved højt kalkindhold i jorden, 

hvilket kan skyldes diverse næringsstofmangler. 

 

I lavbundsområderne vil det høje indhold af organisk stof, som i de fleste tilfælde vil være 

egentligt tørv, betyde en ringere stormfasthed for de fleste træarter. Træartsvalget er begrænset 

til relativt få arter, som kan klare det højtstående grundvandsspejl (f.eks. asp, birk, rødel, 

poppel, stilkeg og skovfyr samt ved mindre vandpåvirkning vintereg, lind, ask, avnbøg, 

ædelgran og thuja). For de fleste træarter kræves en vis vandbevægelse for at undgå det helt 

stillestående og iltfrie grundvand. 
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    Vandforsyning 

 
Løvtræer 

 T
y
p

e 

K
la

ss
e 

Meget tør Tør Moderat tør 
Moderat 

frisk 
Frisk Meget frisk 

Vekselvåd/ 

svagt grundvands-

påvirket 

80-160 cm 

Grundvandspåvirket 

40-80 cm 

Meget 

grundvandspåvirket 

0-40 cm 

 Type   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Klasse   1 2 3 4 5 6 

Meget fattig 1 1 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

vej ær 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ask ASP avn BIR bøg 

kir lin rel seg veg ær 

ask ASP avn BIR bøg 

kir lin REL seg veg ær 

ask ASP avn BIR bøg 

kir lin REL seg veg ær 

Fattig 2 2 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel SEG 

VEG ær 

ask ASP avn 

BIR BØG 

KIR LIN 

REL SEG 

VEG ær 

ask ASP avn 

BIR BØG 

KIR LIN 

REL SEG 

VEG ær 

ask ASP avn 

BIR BØG 

KIR LIN 

REL SEG 

VEG ær 

ask ASP avn 

BIR BØG 

KIR LIN 

REL SEG 

VEG ær 

ask ASP avn BIR BØG 

KIR LIN REL SEG 

VEG ær 

ask ASP avn BIR bøg 

kir LIN REL SEG VEG 

ær 

ask ASP avn BIR bøg 

kir LIN REL SEG veg 

ær 

Moderat fattig 3 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ask ASP avn 

BIR BØG 

KIR LIN 

REL SEG 

VEG ær 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

BØG KIR LIN REL 

SEG VEG ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

bøg kir LIN REL SEG 

VEG ær 

ASK ASP AVN BIR 

bøg kir LIN REL SEG 

veg  ær 

Middel 4 

3 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

BØG KIR LIN REL 

SEG VEG ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

BØG KIR LIN REL 

SEG VEG ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

bøg kir LIN REL SEG 

veg ær 

Rig 5 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

BØG KIR LIN REL 

SEG VEG ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

BØG KIR LIN REL 

SEG VEG ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

bøg kir LIN REL SEG 

veg ær 

N
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Meget rig 6 

4 

ask ASP avn 

BIR bøg kir 

lin rel seg 

veg ær 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP 

AVN BIR 

BØG KIR 

LIN REL 

SEG VEG 

ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

BØG KIR LIN REL 

SEG VEG ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

BØG KIR LIN REL 

SEG VEG ÆR 

ASK ASP AVN BIR 

bøg kir LIN REL SEG 

veg ær 

Kode: Optimal: BØG Egnet: BØG, Uegnet: bøg 

Kilde: Videnblad 3.2.8. FSL (1999). 

 



 
    Vandforsyning 

 
Nåletræer 

 T
y
p

e 

K
la

ss
e 

Meget tør Tør Moderat tør 
Moderat 

frisk 
Frisk Meget frisk 

Vekselvåd/ 

svagt grundvands-

påvirket 

80-160 cm 

Grundvandspåvirket 40-

80 cm 

Meget 

grundvandspåvirket 0-

40 cm 

 Type   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Klasse   1 2 3 4 5 6 

Meget fattig 1 1 

agr cyp dgr 

lær ngr nob 

rgr sgr SKF 

thu ægr ØSF 

AGR cyp dgr 

LÆR ngr 

NOB rgr 

SGR SKF 

thu ÆGR 

ØSF 

AGR cyp dgr 

LÆR ngr 

NOB RGR 

SGR SKF 

thu ÆGR 

ØSF 

AGR cyp dgr 

LÆR ngr 

NOB RGR 

SGR SKF 

thu ÆGR 

ØSF 

AGR cyp dgr 

LÆR ngr 

NOB RGR 

SGR SKF 

thu ÆGR 

ØSF 

AGR cyp dgr 

LÆR ngr 

NOB RGR 

SGR SKF 

thu ÆGR 

ØSF 

AGR cyp dgr LÆR ngr 

NOB RGR SGR SKF 

thu ÆGR ØSF 

AGR cyp dgr LÆR ngr 

NOB rgr SGR SKF thu 

ÆGR ØSF 

agr cyp dgr lær ngr 

nob rgr sgr SKF thu 

ægr øsf 

Fattig 2 2 

AGR cyp dgr 

lær ngr nob 

rgr SGR 

SKF thu ægr 

ØSF 

AGR cyp 

DGR LÆR 

NGR NOB 

rgr SGR 

SKF thu 

ÆGR ØSF 

AGR cyp 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF thu 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP DGR LÆR 

NGR NOB RGR SGR 

SKF THU ÆGR ØSF 

AGR CYP dgr LÆR 

NGR NOB rgr SGR 

SKF THU ÆGR ØSF 

agr cyp dgr lær ngr 

nob rgr sgr SKF THU 

ægr øsf 

Moderat fattig 3 

AGR cyp dgr 

lær ngr nob 

rgr SGR 

SKF thu ægr 

ØSF 

AGR cyp 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF thu 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP DGR LÆR 

NGR NOB RGR SGR 

SKF THU ÆGR ØSF 

AGR CYP dgr LÆR 

NGR NOB rgr SGR 

SKF THU ÆGR ØSF 

agr cyp dgr lær ngr 

nob rgr sgr SKF THU 

ægr øsf 

Middel 4 

3 

AGR cyp dgr 

lær ngr nob 

rgr SGR 

SKF thu ægr 

ØSF 

AGR cyp 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF thu 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP DGR LÆR 

NGR NOB RGR SGR 

SKF THU ÆGR ØSF 

AGR CYP dgr LÆR 

NGR NOB RGR SGR 

SKF THU ÆGR ØSF 

agr cyp dgr lær ngr 

nob rgr sgr SKF THU 

ÆGR øsf 

Rig 5 

AGR cyp dgr 

lær ngr nob 

rgr SGR 

SKF thu ægr 

ØSF 

AGR cyp 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF thu 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

NGR NOB 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP DGR LÆR 

NGR NOB RGR SGR 

SKF THU ÆGR ØSF 

AGR CYP dgr LÆR 

NGR NOB RGR SGR 

SKF THU ÆGR ØSF 

agr cyp dgr lær ngr 

nob rgr sgr SKF THU 

ÆGR øsf 
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Meget rig 6 

4 

AGR cyp dgr 

lær ngr nob 

rgr SGR 

SKF thu ægr 

ØSF 

AGR cyp 

DGR LÆR 

ngr nob RGR 

SGR SKF 

thu ÆGR 

ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

ngr nob 

RGR SGR 
SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

ngr nob 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

ngr nob 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP 

DGR LÆR 

ngr nob 

RGR SGR 

SKF THU 

ÆGR ØSF 

AGR CYP DGR LÆR 

ngr nob RGR SGR SKF 

THU ÆGR ØSF 

AGR CYP dgr LÆR 

ngr nob RGR SGR SKF 

THU ÆGR ØSF 

agr cyp dgr lær ngr 

nob rgr sgr SKF THU 

ÆGR øsf 

Kode: Optimal: RGR Egnet: RGR, Uegnet: rgr 

Kilde: Videnblad 3.2.8. FSL (1999). 

 



Lokalitetsnr. 1 Navn Allindelille Afd/litra 3a Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675209 Y-koord 6155970 Z-koord 67.44Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Svagt kuperet (2-5%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

Aspekt ØstPosition Øvre del af skråning

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 237Vandforsyningstype 4. Middelhøj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Kalkmoræneler

Vandforsyningsklasse 3. Middel (type 3+4)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 44_KML_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 12.3 EM38 hor. mS/m 10.3

Profiltype Boret/kan gra

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 44 Lokalitetsklasse 33

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

En del kalkklaster (fingrus) og flint i afl.

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 15 FSBL mhumusrig lav svag KML nogle mange fugtig

2 BC 15 45 FSBL humusholdig middel stærk KML nogle nogle fugtig

3 C 45 150 FSBL mhumusfattig middel stærk KML nogle nogle fugtig

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer KML

Nr Planteart

1 Alm. bingelurt

2 Hvid anemone



Lokalitetsnr. 2 Navn Allindelille Afd/litra 2a Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 674959 Y-koord 6155875 Z-koord 65.75Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Svagt kuperet (2-5%) Hældning på lokalitet Næsten fladt (0,5-1%)

Aspekt NordPosition Bakketop

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 320Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 3. Middellav

Dom. jordart, 0-100 cm Kalkmoræneler

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 53_KML_FLBL_k

EM38 vert. mS/m 11.3 EM38 hor. mS/m 10

Profiltype Boret/kan ikke

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 53 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 30 gradvis FSBL humusrig lav middel KML ingen mange fugtig

2 BC 30 50 gradvis FSBL humusholdig middel stærk KML nogle nogle fugtig flint

3 C 50 150 SILT mhumusfattig middel stærk KML nogle nogle fugtig flint

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer KML

Nr Planteart

1 Hvid anemone



Lokalitetsnr. 3 Navn Allindelille Afd/litra 3a Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675254 Y-koord 6155837 Z-koord 67.19Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Svagt kuperet (2-5%) Hældning på lokalitet Næsten fladt (0,5-1%)

Aspekt ØstPosition Øvre del af skråning

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 237Vandforsyningstype 4. Middelhøj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 3. Middel (type 3+4)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 44_SK_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 12 EM38 hor. mS/m 9.7

Profiltype Boret/kan gra

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 44 Lokalitetsklasse 33

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Kalkmoræneler under skrivekridt

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 25 FSBL humusrig lav middel SK nogle mange fugtig

2 BC 25 40 FSBL humusholdig middel stærk SK nogle nogle fugtig

3 C 40 95 FSBL humusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig

4 2C 95 150 FSBL mhumusfattig middel middel KML nogle nogle fugtig

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 95 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

2 95 150

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 95 k, bløde kalkaflejringer SK

2 95 150 k, bløde kalkaflejringer KML

Nr Planteart

1 Alm. bingelurt



Lokalitetsnr. 4 Navn Allindelille Afd/litra 4a Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675452 Y-koord 6155811 Z-koord 72.25Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Kuperet (5-10%) Hældning på lokalitet Svagt skrånende (2-5%)

Aspekt NordPosition Øvre del af skråning

Dræningsgrad Veldrænet, ingen tegn på gley, pseudogley >80 cm

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 239Vandforsyningstype 4. Middelhøj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Kalkmoræneler

Vandforsyningsklasse 3. Middel (type 3+4)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 44_KML_FSBL

EM38 vert. mS/m 15.5 EM38 hor. mS/m 12

Profiltype Boret/kan ikke

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 44 Lokalitetsklasse 33

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol <25% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Lernedslemning

Bemærkninger

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 O a -4 0 SAP humusjord mlav intet LIT ingen mange fugtig

2 A 0 5 FLBS humusrig lav intet KML mange mange fugtig

3 E 5 35 FLBS humusholdig middel intet KML nogle nogle fugtig

4 B t 35 55 L humusholdig middel intet KML nogle nogle fugtig på gr. til SVL

5 C (g) 55 150 FSBL mhumusfattig middel stærk KML nogle nogle fugtig på gr. til L

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 80 intetpræg

2 80 150 lyspåbrun svag

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 Ingen særlige faktorer

Nr Planteart

1 Hvid anemone



Lokalitetsnr. 5 Navn Allindelille Afd/litra 1a Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 674514 Y-koord 6155761 Z-koord 61.84Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Næsten fladt (0,5-2%) Hældning på lokalitet Næsten fladt (0,5-1%)

Aspekt NordPosition Øvre del af skråning

Dræningsgrad Mod. veldræn., gley 120-160 cm og/eller pseudogley 40-80 cm

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 135 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 265Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Moræneler

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 54_ML_FLBS

EM38 vert. mS/m 13.8 EM38 hor. mS/m 9.6

Profiltype Boret/kan gra

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FLBS

Lokalitetstype 54 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Lernedslemning

Bemærkninger

Moræneler over skrivekridt. Sten i overgang til kalk i 135 cm.

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 O e -2 0 HEM humusjord mlav intet LIT ingen mange fugtig

2 A 0 10 FLBS humusrig lav intet ML nogle mange fugtig

3 E 10 50 FLBS humusholdig middel intet ML nogle nogle fugtig

4 B t(g) 50 75 L humusholdig middel intet ML nogle nogle fugtig

5 C (g) 75 135 L mhumusfattig middel middel ML nogle nogle fugtig

6 2C 135 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig Antaget SK under stenlag

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 50 intetpræg

2 50 135 lyspåbrun svag

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 135 Ingen særlige faktorer

Nr Planteart

1 Skovmærke

2 Løgkarse

3 Skovsyre

4 Hvid anemone



Lokalitetsnr. 6 Navn Allindelille Afd/litra 1c Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 674668 Y-koord 6155672 Z-koord 59.36Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Mose Landskabsmorfologi Fladt (0-0,5%) Hældning på lokalitet Næsten fladt (0,5-1%)

AspektPosition Lavning

Dræningsgrad Mod. veldræn., gley 120-160 cm og/eller pseudogley 40-80 cm

Vandspejlsdybde 125 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Ask

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 280Vandforsyningstype 7. Grundvandsstand 80-160 cm ved start vækstsæson

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 74_SK_SILT_t_k

EM38 vert. mS/m 17.6 EM38 hor. mS/m 18.4

Profiltype Boret/kan ikke

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm SILT

Lokalitetstype 74t Lokalitetsklasse 43t

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 75-100% dagslys

Muldtype TørvAnv. ca. år 1900 Skov JU Tørv

Bemærkninger

Velomsat tørv over skrivekridt over kalkmoræneler

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 O a 0 35 SAP humusjord mlav middel FT ingen mange fugtig

2 C 35 120 SILT mhumusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig

3 2C g 120 150 FSBL mhumusfattig middel stærk KML nogle ingen vandmæt

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 120 intetpræg

2 120 150 lyspåbrun stærk

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 35 t, tørveaflejringer øverst

2 35 150 k, bløde kalkaflejringer SK og KML

Nr Planteart

1 Burresnerre

2 Vorterod

3 Hvid anemone



Lokalitetsnr. 7 Navn Allindelille Afd/litra 6a Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 674729 Y-koord 6155582 Z-koord 62.85Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Svagt kuperet (2-5%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

Aspekt VestPosition Øvre del af skråning

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Ask

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 318Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 3. Middellav

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 53_SK_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 11.8 EM38 hor. mS/m 9.9

Profiltype Gravet

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 53 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

En del hårde kalkklaster

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 23 FSBL humusrig lav middel SK nogle mange fugtig flint

2 BC 23 50 FSBL humusholdig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

3 C 50 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer SK

Nr Planteart

1 Burresnerre

2 Alm. bingelurt



Lokalitetsnr. 8 Navn Allindelille Afd/litra 6e Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 674882 Y-koord 6155682 Z-koord 65.04Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Næsten fladt (0,5-2%) Hældning på lokalitet Næsten fladt (0,5-1%)

Aspekt NordPosition Øvre del af skråning

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Blandet løv

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 311Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 3. Middellav

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 53_SK_FLBL_k

EM38 vert. mS/m 9.3 EM38 hor. mS/m 9

Profiltype Boret/kan gra

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 53 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol <25% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 20 gradvis FSBL humusrig lav middel SK ingen mange fugtig

2 BC 20 60 klar FSBL humusholdig middel stærk SK ingen mange fugtig

3 C 60 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK ingen nogle fugtig

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer SK

Nr Planteart

1 Alm. bingelurt

2 Hvid anemone



Lokalitetsnr. 9 Navn Allindelille Afd/litra 6j Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675050 Y-koord 6155760 Z-koord 62.5Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Kuperet (5-10%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

Aspekt NordøstPosition Lavning

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde 115 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Andet, se bemrkn.

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 321Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 54_SK_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 16 EM38 hor. mS/m 15.5

Profiltype Boret/kan gra

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 54 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 75-100% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Afskrabet overflade.

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 35 FSBL humusrig lav middel SK nogle mange fugtig

2 BC 35 50 FSBL humusholdig middel stærk SK nogle nogle fugtig

3 C 50 115 SILT mhumusfattig middel stærk SK ingen nogle fugtig

4 C g 115 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK ingen ingen vandmæt

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 115 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

2 115 150 vandmæt ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer SK



Lokalitetsnr. 10 Navn Allindelille Afd/litra 6d Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675036 Y-koord 6155696 Z-koord 66.45Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Kuperet (5-10%) Hældning på lokalitet Næsten fladt (0,5-1%)

Aspekt SydPosition Bakketop

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 230Vandforsyningstype 4. Middelhøj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Kalkmoræneler

Vandforsyningsklasse 3. Middel (type 3+4)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 44_KML_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 9.2 EM38 hor. mS/m 8.7

Profiltype Boret/kan ikke

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 44 Lokalitetsklasse 33

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Flint (småsten) og kalkklaster (fingrus)

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 20 FSBL humusrig lav middel KML nogle mange fugtig

2 BC 20 35 FSBL humusholdig middel stærk KML nogle nogle fugtig

3 C 35 150 FSBL mhumusfattig middel stærk KML nogle nogle fugtig

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer KML

Nr Planteart

1 Hvid anemone

2 Alm. vedbend



Lokalitetsnr. 11 Navn Allindelille Afd/litra 6n Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675093 Y-koord 6155679 Z-koord 64.9Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Svagt kuperet (2-5%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

Aspekt NordvestPosition Øvre del af skråning

Dræningsgrad Mod. veldræn., gley 120-160 cm og/eller pseudogley 40-80 cm

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 290Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Moræneler

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 54_ML_L_k

EM38 vert. mS/m 13.8 EM38 hor. mS/m 12.6

Profiltype Boret/kan gra

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm L

Lokalitetstype 54 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Moræneler over skrivekridt

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 14 FSBL humusrig lav svag ML nogle mange fugtig

2 B w(g)1 14 40 L humusholdig middel middel ML nogle nogle fugtig

3 B w(g)2 40 100 L humusfattig middel middel ML nogle nogle fugtig

4 C 100 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK ingen nogle fugtig

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 40 intetpræg

2 40 100 lyspåbrun svag

3 100 150 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 100 Ingen særlige faktorer

2 100 150 k, bløde kalkaflejringer SK

Nr Planteart

1 Alm. bingelurt

2 Skovviol

3 Hvid anemone



Lokalitetsnr. 12 Navn Allindelille Afd/litra 5a Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675246 Y-koord 6155689 Z-koord 65.89Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Kuperet (5-10%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

Aspekt NordPosition Bakketop

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 311Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 3. Middellav

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 53_SK_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 11 EM38 hor. mS/m 10

Profiltype Boret/kan gra

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 53 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 22 FSBL humusrig lav middel SK nogle mange fugtig flint

2 BC 22 60 FSBL humusholdig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

3 C 60 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer SK

Nr Planteart

1 Hvid anemone



Lokalitetsnr. 13 Navn Allindelille Afd/litra 7a Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 674511 Y-koord 6155474 Z-koord 63.76Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Kuperet (5-10%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

Aspekt SydøstPosition Bakketop

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 318Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 3. Middellav

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 53_SK_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 11.5 EM38 hor. mS/m 10.3

Profiltype Boret/kan ikke

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 53 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 24 FSBL humusrig lav middel SK nogle mange fugtig flint

2 BC 24 50 FSBL humusholdig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

3 C 50 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer SK

Nr Planteart

1 Blå anemone

2 Alm. bingelurt

3 Hvid anemone



Lokalitetsnr. 14 Navn Allindelille Afd/litra 7b Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 674635 Y-koord 6155451 Z-koord 59.71Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Næsten fladt (0,5-2%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

AspektPosition Flade

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Ask

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 319Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 54_SK_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 12.5 EM38 hor. mS/m 11.2

Profiltype Boret/kan ikke

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 54 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 26 FSBL humusrig lav middel SK nogle mange fugtig flint

2 BC 26 50 FSBL humusholdig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

3 C 50 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer SK

Nr Planteart

1 Alm. bingelurt



Lokalitetsnr. 15 Navn Allindelille Afd/litra 8a Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 674899 Y-koord 6155491 Z-koord 71Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Kuperet (5-10%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

Aspekt NordPosition Bakketop

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 311Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 3. Middellav

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 53_SK_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 12.4 EM38 hor. mS/m 11.6

Profiltype Boret/kan gra

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 53 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 20 FSBL humusrig lav middel SK nogle nogle fugtig flint

2 BC 20 60 FSBL humusholdig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

3 C 60 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer SK

Nr Planteart

1 Alm. bingelurt



Lokalitetsnr. 16 Navn Allindelille Afd/litra 8g Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675156 Y-koord 6155534 Z-koord 62.73Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Næsten fladt (0,5-2%) Hældning på lokalitet Næsten fladt (0,5-1%)

Aspekt SydPosition Mellemste del af skråning

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 306Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 3. Middellav

Dom. jordart, 0-100 cm Skrivekridt

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 53_SK_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 12 EM38 hor. mS/m 10.1

Profiltype Boret/kan ikke

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 53 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 20 FSBL humusrig lav middel SK nogle mange fugtig flint

2 BC 20 60 FSBL humusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

3 C 60 150 SILT mhumusfattig middel stærk SK nogle nogle fugtig flint

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 150 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 150 k, bløde kalkaflejringer SK

Nr Planteart

1 Skovmærke

2 Alm. bingelurt



Lokalitetsnr. 17 Navn Allindelille Afd/litra 4c Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675201 Y-koord 6155401 Z-koord 67.91Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Svagt kuperet (2-5%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

Aspekt NordøstPosition Bakketop

Dræningsgrad Mod. veldræn., gley 120-160 cm og/eller pseudogley 40-80 cm

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 232Vandforsyningstype 4. Middelhøj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Moræneler

Vandforsyningsklasse 3. Middel (type 3+4)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 44_ML_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 12.3 EM38 hor. mS/m 9.5

Profiltype Boret/kan ikke

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 44 Lokalitetsklasse 33

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Moræneler over kalkmoræneler

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 15 FSBL humusrig lav intet ML nogle mange fugtig

2 B w 15 50 FSBL humusholdig middel intet ML nogle nogle fugtig

3 2C (g) 50 150 FSBL mhumusfattig middel stærk KML nogle nogle fugtig

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 50 intetpræg

2 50 150 lyspåbrun svag

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 50 Ingen særlige faktorer

2 50 150 k, bløde kalkaflejringer KML

Nr Planteart

1 Skovmærke

2 Skovgaltetand

3 Hvid anemone

4 Skovvikke



Lokalitetsnr. 18 Navn Allindelille Afd/litra 4b Beskrevet af Casper SzilasDato 5/2/2015

X-koord 675384 Y-koord 6155553 Z-koord 67.79Koordsyst. UTM zone 32 N Datum WGS84 Højdesyst. Dansk vert. ref.1990

Landskabstype Småbak. moræne (< 20 m ml. lavning og top) Landskabsmorfologi Kuperet (5-10%) Hældning på lokalitet Meget svagt skrånende (1-2%)

Aspekt VestPosition Øvre del af skråning

Dræningsgrad Ekstremt veldrænet, ingen tegn på gley/pseudogley

Vandspejlsdybde >160 cm

Dybde 150 cm

Vegetation Bøg

Nedbør maj-oktober Lav: <350 mm

Rodzonekap. 0-150 cm, mm 297Vandforsyningstype 5. Høj 

Næringsstoftype 4. Middelhøj

Dom. jordart, 0-100 cm Kalkmoræneler

Vandforsyningsklasse 4. Høj (type 5+6+7)

Næringsstofklasse 3. Middel (type 3+4)

Økokode: VtNt_Geo_Tex_Faktor_Pseudogley 54_KML_FSBL_k

EM38 vert. mS/m 15.5 EM38 hor. mS/m 12.6

Profiltype Boret/kan gra

Horisonter

Dræningsgrad

Særlige vækstfaktorer

Dom. tekstur, 0-100 cm FSBL

Lokalitetstype 54 Lokalitetsklasse 43

Dominerende bundflora

Bev. lysforhol 25-75% dagslys

Muldtype MuldAnv. ca. år 1900 Skov JU Forbruning

Bemærkninger

Kalkmoræneler over skrivekridt

Nr Hor Sufix Fra Til Horgr Textur Humus Volvægt Kalk Geologi Grus/sten Rødder Fugtigh Bemærkninger

1 A 0 20 FSBL humusrig lav intet KML nogle mange fugtig

2 BC 20 90 FSBL humusholdig middel stærk KML nogle nogle fugtig

3 2C 90 150 SILT humusfattig middel stærk SK ingen nogle fugtig

Nr Fra Til Pseudogley/gley Styrke Bemærkninger

1 0 90 intetpræg

2 90 150 intetpræg ingen redoxsensitive mineraler

Nr Fra Til Særlig vækstfaktor Bemærkninger

1 0 90 Ingen særlige faktorer

2 90 150 k, bløde kalkaflejringer SK

Nr Planteart

1 Skovviol

2 Alm. bingelurt

3 Hvid anemone

4 Skovbyg
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Forkortelser 
Jordart  

ML Moræneler 

KML Kalkmoræneler (kalk er dominerende) 

SK Skrivekridt 

Tekstur  

FLBS Lerblandet sandjord, finsand 0,02-0,2>40%, JB4 

FSBL Sandblandet lerjord, finsand 0,02-0,2>40%, JB6 

L Lerjord, JB7 

SVL Svær lerjord, JB8 

SILT Siltjord, JB10 

FGRUS Fingrus dominerende, 2-5 mm 

MGRUS Mellemgrus dominerende, 5-20 mm 

GGRUS Groft grus dominerende, 20-75 mm 

SSTEN Småsten dominerende, 75-250 mm 

STEN Sten dominerende, 250-600 mm 

BLOK Blokke dominerende, >600 mm 

FIB Fiberholdigt organisk materiale 

HEM Intermediært fiberholdigt org. materiale 

SAP Velomsat organisk materiale 

Horisonter*  

O Organisk horisont (>20% C) 

A Mørk humusrig overjordshorisont 

E Afbleget horisont pga. eluviering 

B Underjordshorisont, der er ændret som følge af jordbundsudvikl. 

C Horisont upåvirket af jordbundsudviklingen 

Hor. Suffix*  

a Saprisk, velomsat organisk materiale (O-hor.) 

b Begravet horisont, f.eks. flyvesand 

c Konkretioner (mangan, jern, kalk) 

d Kompakt horisont med høj vol. vægt 

e Hemisk, middel omsat organisk materiale (O-hor.) 

f Placisk horisont (2-10 mm tyk) 

g Stærkt gleypræg 

(g) Pseudogley, temporær vandstuvning 

h Akkumuleret illuvialt organisk stof (podsolering) 

hs Illuvial akk. af sesquioxider og humus (podsolering) 

i Fibrisk, uomsat organisk materiale (O-hor.) 

j Synlig tilstedeværelse af jarosit 

k Akkumulering af carbonat (sekundær) 

m Cementerede horisonter (evt. med andet suffix) 

o Residual akkumulation af sesquioxider (tropejorde) 

p Pløjelag 

pp Dybdepløjning 

r Forvitret eller blødt grundfjeld 

s Illuvial akk. af sesquioxider 

t Illuvial akk. af ler 

w Svage tegn på jordbundsudvikling 

x Fragipan (genetisk, høj vol. vægt) 
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*Litteratur: 
 
Granat, H.J. (2000): Jordbunden i landskabet. Skov- og Naturstyrelsen. Web: 
http://www2.sns.dk/udgivelser/2000/jordbund/index.htm 
 
Sundberg, P.S (red.), I. Callesen, M.H. Greve og K. Raulund-Rasmussen (1999). Danske 
jordbundsprofiler. Danmarks Jordbrugsforskning, Foulum. 
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Forkortelser og begrebsforklaring til bevoksningslisten 

 

I bevoksningsbeskrivelsen er der blandt andet benyttet følgende forkortelser: 

 

B% - bevoksningskoefficient.  

Angiver  andelen af bevoksningen, der permanent er bevokset. Hvor der ikke er angivet 

en procent, er den bevoksningskoefficienten 100.  

 

Træart - /anvendelse.  

Træarter og anvendelse er angivet med 2 eller 3-cifrede koder. De enkelte koders betyd-

ning fremgår af "Træartskoder" indsat som bilag  

 

Årgang – anlægsår 

Anlægsåret er i videst muligt omfang taget fra den gamle driftsplan.  

 

Alder f. frø. 

Alder fra frø beregnes ved at fratrække anlægsåret 2 år for løvtræ, 4 år for nåletræ og 3 

år for pyntegrønt. 

 

Pk – produktionsklasse 

Produktionsklassen angiver den gennemsnitlige årlige produktion i m³ fastmasse. 

 

Bon - bonitet.  

På grundlag af alder og højde er der beregnet en bonitet for hver bevoksning. 

 

I% - indblandingsprocent 

Angiver den træartsvise fordeling i blandingsbevoksninger.  

 

Tax – taxationskode 

Der er benyttet følgende taxationskoder: 

 H - Højden er målt. 

 S - Højden eller vedmassen er skønnet. 

 T - Stamtallet er talt og oftest er diameteren målt. 

 D - Diameter og højde er målt. 

 Q - Grundfladen, højden og diameteren er målt. 
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Højde 

Højden er målt ved skovgennemgangen i samtlige bevoksninger. 

 

Diam – diameter 

Diameteren er målt i ældre bevoksninger. I øvrige bevoksninger er diametren angivet 

ifølge tilvækstoversigternes diametre. 

 

Vedmasse 

Vedmasse er angivet i m³ fastmasse. Vedmassen er ikke målt ved registreringen, men 

beregnet i Tauron på grundlag af alder og højde samt eventuel grundflade ved hjælp af 

de anvendte tilvækstoversigter.  

 

Det kan forventes, at den salgbare vedmasse ligger 10-20% under den opgivne ved-

masse, som er vedmassen ifølge tilvækstoversigterne. Tilvækstoversigterne er oftest “ved 

bedste afsætning”, altså formodentligt til en diameter på 3 - 5 cm. 

 

Tilvækstoversigter 

Der er benyttet følgende tilvækstoversigter for de forskellige træarter: 

  

 BØG:  Bøg, C. Mar:Møller, 1933. 

 EG:  Eg, C. Mar:Møller, 1933. 

 ÆR:  Ær, V. Kølby, 1958. 

 ASK og øvrige løvtræarter: Ask, C. Mar:Møller, 1959. 

 NGR og NOB: Elingård-Larsen og Dalsgård Jensen, 1984. 

 LÆR:  Lærk, M. Andersen, 1950. 

 COF:  E. L. Jørgensen og K. F. Andersen 1959. 

 Øvrige fyrrearter SKF, G. West-Nielsen, 1949. 

 Øvrige nåletræarter: RGR, G. West-Nielsen, 1949. 

 

Driftsklasser: 

I arealtabellen, aldersklassetabellen, vedmassetabellen samt tilvækst- og hugstkalkulationen 

er træarterne opdelt i driftsklasser. Der er benyttet følgende driftsklasser: 

Gran:  Rødgran og sitkagran. 
 Andet nål: Øvrige nåletræarter. 
 Pyntegrønt: Nordmannsgran og nobilis. 

Fyr:  Alle fyr-arter 
Løvtræ:  Alle løvtræarter 



 

Relevant lovgivning 

Nedenfor findes uddrag af Skovloven, Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven, som 

er relevant i forbindelse med nøglebiotoper. For fyldestgørende information henvises til 

de enkelte love og bekendtgørelser, www.retsinfo.dk. 

 

 

Skovloven 

I materialet er Skovloven forkortet: SKL. 

Kapitel 4  

Beskyttelse af naturtyper og levesteder for arter m.v.  

 

 

Lovgivning gældende i forhold til Natura 2000 områder i skoven: 

§ 17. På arealer, der er omfattet af § 14, stk. 1 (Natura-2000 områder), skal der inden 

iværksættelse af de aktiviteter, der er nævnt i bilag 1 til loven, gives skriftlig meddelelse 

herom til miljøministeren med henblik på en vurdering af virkningen på området under 

hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.  

 

Stk. 2. En aktivitet, der er omfattet af forbuddene i § 28 eller i naturbeskyttelseslovens 

§ 3, § 8, § 15 eller § 18, er ikke omfattet af stk. 1. Det samme gælder aktiviteter, som i 

øvrigt kræver tilladelse efter naturbeskyttelses-, miljø- eller planlovgivningen, eller hvis 

konsekvenser efter denne lovgivning er vurderet eller skal vurderes forud for iværksæt-

telsen.  

 

Bilag 1 til Skovloven om aktiviteter i Natura 2000-områder, som skal anmeldes efter 

SKL § 17.  

1) Renafdrift af løvskov.  

2) Plantning i løvskov.  

3) Fremme af nåletræer i løvskov.  

4) Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som forudsæt-

ter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider).  

5) Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (her-

under boliger, skovveje, læggepladser m.v.)  

6) Ændringer i afvandingsforholdene.  
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Generel beskyttelse af naturtyper i skoven: 

§ 26. Bevaringsværdige egekrat skal bevares som egekrat. Miljøministeren skal regi-

strere bevaringsværdige egekrat og kan på grundlag heraf indgå aftaler med ejerne om 

at sikre deres bevaring.  

 

§ 27. Ydre skovbryn af løvtræer og buske på fredskovspligtige arealer skal bevares.  

 

§ 28. Søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske 

overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 

fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, må ikke dyrkes, afvandes, 

tilplantes eller på anden måde ændres.  

 

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder også vandløb, som ikke er omfattet af naturbeskyttel-

seslovens § 3, fordi de ikke er udpeget som beskyttede af miljøministeren efter indstil-

ling fra kommunalbestyrelsen. Forbuddet gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdel-

sesarbejder i vandløb.  

 

 

Lov om naturbeskyttelse 

I materialet er Naturbeskyttelsesloven forkortet: NBL. 

Kapitel 2 

Generelle beskyttelsesbestemmelser 

Beskyttede naturtyper m.v. 

 

§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 

100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra 

kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvan-

lige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.  

 

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af  

1) heder,  

2) moser og lignende,  

3) strandenge og strandsumpe samt  

4) ferske enge og biologiske overdrev,  
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når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er 

nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.  

 

Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er 

mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er om-

fattet af beskyttelsen i stk. 1.  

 

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, som er beskyttet 

efter stk. 2 og 3, herunder regler om mængden af gødning, der må tilføres disse arealer, 

og forbud mod gødskning.  

 

Beskyttelseslinjer 

Fortidsminder 

§ 18. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortids-

minder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres 

hegn, placeres campingvogne og lignende.  

 

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for  

1) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,  

2) gentilplantning af skovarealer, der ligger uden for det areal, der er beskyttet ef-

ter museumsloven, og beplantning i eksisterende haver og  

3) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme.  

 

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt for for-

tidsminder, der er nævnt i bilag 1 til loven.  

 

 

Bilag 1 til Naturbeskyttelsesloven: fortidsminder uden beskyttelseslinje: 

 

Fortidsminder, der ikke har beskyttelseslinje i henhold til § 18, uanset om de er beskyt-

tet efter museumsloven:  

1. Kors, milepæle, vildtbanesten og lignende.  

2. Sten og træer, hvortil der er knyttet folketro, historisk overlevering eller kulturhi-

storisk tradition.  

3. Krigergrave.  
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4. Mindesmærker.  

5. Sten- og jorddiger.  

6. Agerspor.  

7. Fangstgruber.  

8. Sten- og grenkast.  

 

Kapitel 2 a 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Bevaringsforanstaltninger m.v. 

§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af 

handleplanen til gennemførelse af Natura 2000-planen efter lov om miljømål m.v. for 

vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.  

 

§ 19 b. I internationale naturbeskyttelsesområder (Natura-2000 områder) skal der inden 

iværksættelse af de aktiviteter, der er nævnt i bilag 2 til loven, gives skriftlig meddelelse 

herom til kommunalbestyrelsen med henblik på en vurdering af virkningen på området 

under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.  

 

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.  

 

Stk. 3. En aktivitet, der er omfattet af forbuddene i § 3, § 8, § 15 eller § 18 eller i § 28 i 

lov om skove, er ikke omfattet af stk. 1. Det samme gælder aktiviteter, som i øvrigt kræ-

ver tilladelse efter naturbeskyttelses-, miljø- eller planlovgivningen, eller hvis konse-

kvenser efter denne lovgivning er vurderet eller skal vurderes forud for iværksættelsen.  

 

 

Bilag 2 til Naturbeskyttelsesloven: anmeldelsespligtige aktiviteter i Natura 2000 områ-

der:  

 

Aktiviteter, der er omfattet af § 19 b:  

1) Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og 

lignende i fuglebeskyttelsesområder.  

2) Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.  

3) Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strand-

sumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.  
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4) Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke 

er udpeget efter § 3.  

5) Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.  

6) Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.  

7) Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.  

8) Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.  

9) Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med 

græsning eller høslet.  

10) Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødsk-

ning fra handelsgødning til husdyrgødning.  

11) Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.  

12) Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan 

medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).  

 

 

Museumsloven 

I materialet er Museumsloven forkortet: MUL. 

Kapitel 8 a 

Bevaring af sten- og jorddiger og fortidsminder 

Sten- og jorddiger 

 

§ 29 a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende.  

 

Stk. 2. For sten- og jorddiger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder 

alene reglerne om fortidsminder, jf. §§ 29 e og 29 f.  

 

§ 29 b. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i § 29 a, stk. 1, 

ikke skal gælde for nærmere angivne kategorier af sten- og jorddiger og lignende.  

 

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at § 29 a ikke skal gælde for diger, 

høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbe-

skyttelse.  
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Fortidsminder  

§ 29 e. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. Der må heller ikke 

foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem 

fortidsminder.  

 

Stk. 2. De typer af fortidsminder, der er omfattet af beskyttelsen efter stk. 1, er optaget i 

bilaget til loven.  

 

Stk. 3. I bilaget til loven er fastsat, at visse typer af fortidsminder kun er omfattet af for-

buddet i stk. 1, når ejeren har modtaget en meddelelse fra kulturministeren om deres 

tilstedeværelse. For fortidsminder under terræn eller under bygninger kan kulturministe-

ren i forbindelse med meddelelsen bestemme, at beskyttelsen efter stk. 1 udstrækkes til 

ejendomsskellet.  

 

Stk. 4. Kulturministeren oplyser på begæring, hvilke beskyttede fortidsminder der findes 

på en ejendom, og hvilken udstrækning de har.  

 

Stk. 5. Kulturministeren kan lade en meddelelse efter stk. 3 om tilstedeværelsen af et 

fortidsminde tinglyse på ejendommen.  

 

§ 29 f. På fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages 

jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.  

Pleje af fortidsminder og sten- og jorddiger  

 

§ 29 i. Kommuner, som ejer diger, der omfattes af bestemmelsen i § 29 a, stk. 1, og for-

tidsminder, der omfattes af bestemmelserne i §§ 29 e og 29 f, skal pleje disse.  

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om pleje af fortidsminder.  

 

Bilag 1 til Museumsloven: fortidsminder, der er beskyttet efter § 29 e  

 

Kapitel 1: Følgende fortidsmindetyper er omfattet af beskyttelsen i henhold til lovens § 

29 e, hvis de er synlige i terrænet: 

1) Høje, røser.  

2) Stengrave, dysser, jættestuer.  

3) Skibssætninger.  
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4) Ubebyggede voldsteder og værfter.  

5) Forsvarsanlæg.  

6) Ødekirkegårde.  

7) Ruiner.  

8) Runesten, bautasten.  

9) Sten med helleristninger.  

10) Kors, milepæle, vildtbanesten og lignende.  

 

Kapitel 2: Følgende fortidsmindetyper er kun omfattet af beskyttelsen i henhold til lo-

vens § 29 e, når ejeren har modtaget meddelelse om deres tilstedeværelse:  

1) Mølleanlæg.  

2) Dæmninger.  

3) Bro- og vejanlæg.  

4) Stenvolde, stenrækker.  

5) Bebyggede voldsteder og værfter.  

6) Helligkilder.  

7) Kanaler.  

8) Anlæg ved eller i søer, åer og moser.  

9) Bopladser.  

10) Fortidsminder omfattet af kapitel 1, som ikke er synlige i terrænet.  

11) Sten og træer, hvortil der er knyttet folketro, historisk overlevering eller kulturhi-

storisk tradition.  

12) Krigergrave.  

13) Mindesmærker.  

14) Sten- og jorddiger.  

15) Agerspor.  

16) Fangstgruber.  

17) Sten- og grenkast.  
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